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ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולסיום מכתבו שנמצא במצב רוח ירוד ומתפלא על זה. שני הענינים תמוהים, מה שמתפלא ע"ז, 

והרי כותב רבנו הזקן שזהו מתחבולותיו של היצה"ר ]ענין העצבות[, וכותב שם בארוכה, שמזה מובן שכל 

מי שלא הגיע למדריגת דוד המלך ]דלבו חלל שאין לו יצה"ר[ הלא מנסה הלעו"ז גם בתכסיס זה, ותמי' 

השני, מה שמניח )ער לאזט( להיצה"ר שיצליח ח"ו בתכסיס זה, שלא רק שמפתהו להיות במצב רוח ירוד 

אלא שנמצא בפועל בו, ואם לכ"א נתנו הכחות שלא להתפתות ולבטל תכסיס זה מעיקרא עאכו"כ באלו 

בזה  הראשית  שנקודה  החסידים  לעדת  השייכים  הק'  במוסדות  לעסוק  עליונה  השגחה  אותם  שזיכתה 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב דוקא, ואצפה לבשו"ט בכל האמור ויהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט.

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -47,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
4,000 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
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ÌÈ‡a‰'גֹו יעקב ּבמאמרֹו1יׁשרׁש צדק' ה'צמח ּומביא , «»ƒְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
זה הּמתחיל' ּבן2'ּדּבּור יֹונתן ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהּתרּגּום הּגאּלה. על קאי ׁשּזה הּפּסּוק, על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעּוזיאל
לארעהֹון ויתּובּון ּגלוותהֹון מּביני יתּכּנׁשֹון הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּדהּבאים
ּבּגאּלה ׁשּתהיה לארץ הּביאה על קאי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ[ּדהּבאים

והביא הארץ3העתידה, אל אלקי יהיה4ה' ואז ,[ ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ּבּמאמר, ּומבאר יעקב. ּדבית יתילידּון ּתמן יעקב, ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹיׁשרׁש
אילן, הׁשרׁשת (ּכמֹו העלם הּוא (יׁשרׁש) ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדהׁשרׁשה
ּגּלּוי הּוא ולידה ּבהעלם) הם ׁשּבארץ האילן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּׁשרׁשי
ּבהעלם, הּוא אּמֹו, ּבבטן ּבהיֹותֹו הּלידה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹ(ּדקדם
הּוא ּדיׁשרׁש ׁשהּתרּגּום וזה לגּלּוי), ּבא ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּוכׁשּנֹולד
יהיה יעקב) (יׁשרׁש הּנׁשמה ׁשּׁשרש הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹיתילידּון,

(יתילידּון). ְְְִִִּבגּלּוי

CÈLÓÓeקאי5ּבּמאמר ׁשּזה יעקב, ּביׁשרׁש ּפרּוׁש עֹוד «¿ƒְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכפׁשּוטּה ׁשהׁשרׁשה ּדכמֹו הּמצֹות. קּיּום ְְְְִִִִֶַַַָָָעל
(יעקב), ּבּנׁשמה הּוא עלּֿדרֿזה ּדוקא, ּבארץ ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיא
ּדׁשני והּקׁשר מעׂשּיֹות. מצֹות ּבקּיּום היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשההׁשרׁשה

יעקב ּביׁשרׁש וקּיּום6הּפרּוׁשים הּנׁשמה ׁשרׁש (ּגּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
לעתיד ׁשּיהיה הּנׁשמה ּדׁשרׁש הּגּלּוי ּכי הּוא, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצֹות)
הּוא והענין עכׁשו. הּמצֹות קּיּום עלֿידי הּוא ,7לבא ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

הּנ הּואּדבׁשרׁש הּנׁשמה ׁשרׁש ועּקר ּדרגֹות. ּכּמה ׁשמה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ואֹור מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבאֹור מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו
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ב לאור יצא (*p"yz ± zah c"k qxhpew. . הזקן אדמו"ר של הסתלקותֿהילולא יום טבת, כ"ד "לקראת ,zeny w"yr,a"k

zah,p"yz'd zpy."(1.שמות פ' דש"ק ההפטורה התחלת – ו. כז, דיוםישעי' הקביעות (ה'תש"נ) זו בשנה אשר ולהעיר,

"במוצש"ק ההסתלקות: ויום כבשנת היא הזקן אדמו"ר של ב"מענהzenycההסתלקות נדפס הצ"צ, לשון – טבת" לכ"ד אור כ"ג

א קג, – ה'תשל"ב (קה"ת, בסופו שלו דינים פסקי בתחילתו. ועוד) [תשנ"ה]. ה'תשכ"ז. ה'תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא, לשון"

ב]). [תיא, ב עג, – תשנ"ב קה"ת, בהוצאת א]. ואילך.[תמב, 33 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה – שמות לפ' טבת דכ"ד השייכות

ועוד. ואילך. טו ע' לקמן – זו שבת ואילך.2)שיחת ב'תקלב ע' ז כרך (שמות) פרשתנו באוה"ת ה.3)שנדפס ל, אוה"ת4)נצבים

ב'תקלו.5)שם. ע' שם –6)אוה"ת ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' כידוע לזה, זה ששייכים אחד שבפסוק הפירושים כל כמו

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ואילך.7)ראה ב'תקלד ע' שם אוה"ת ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

נאמר: שמות פרשת של בהפטרה

'B‚ ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰1.תנובה תבל פני ומלאו ישראל ופרח יציץ «»ƒ«¿≈«¬…
ש"מלאו כך כדי עד שם פרחו במצרים השרישם שיעקב ישראל בני כלומר,

תנובה", תבל ‰ÏÈÁ˙n'פני ¯eac' B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe≈ƒ«∆«∆∆¿«¬»ƒ««¿ƒ
‰Ê2Ô˙�BÈ Ìeb¯z Le¯t ∆≈«¿»»

˜eqt‰ ÏÚ Ï‡ÈÊeÚ Ôa∆ƒ≈««»
‰fLהפסוקÈ‡˜מתייחסÏÚ ∆∆»≈«

Ìeb¯z‰L .‰l‡b‰«¿À»∆««¿
ÔBLpk˙È ‡e‰ ÌÈ‡a‰c¿«»ƒƒ¿«¿
Ôe·e˙ÈÂ ÔB‰˙ÂÂÏb È�ÈaÓƒ≈≈«¿«¿ƒ

ÔB‰Ú¯‡Ïמבין יתאספו ¿«¿»
לארצם וישובו שלהם הגלויות

È‡˜ ÌÈ‡a‰c]מתייחסÏÚ ¿«»ƒ»≈«
‰È‰zL ı¯‡Ï ‰‡Èa‰«ƒ»»»∆∆ƒ¿∆

,‰„È˙Ú‰ ‰l‡baככתוב «¿À»»¬ƒ»
ישראל בני לבוא שלעתיד בתורה

- ישראל לארץ יחזרו

E‡È·‰Â3Ï‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ∆¡ƒ¬¡…∆∆
ı¯‡‰4L¯LÈ ‰È‰È Ê‡Â ,[ »»∆¿»ƒ¿∆«¿≈

Ôe„ÈÏÈ˙È ÔÓz ,·˜ÚÈשם «¬…«»ƒ¿¿ƒ
(הצאצאים) ≈¿È·c˙ייוולדו

·˜ÚÈיעקב בית .של «¬…
¯Ó‡na ¯‡·Óeשל הנזכר ¿…»««¬»

של לשונו בדיוק צדק', ה'צמח

"ישרש הפסוק על יונתן תרגום

שבעצם יתילדון" תמן – יעקב

ו"לידה" "השרשה" המושגים

לזה זה ««¿»¿L¯L‰c‰סותרים
BÓk) ÌÏÚ‰ ‡e‰ (L¯LÈ)«¿≈∆¿≈¿
ÈL¯ML ,ÔÏÈ‡ ˙L¯L‰«¿»«ƒ»∆»¿≈

ı¯‡aL ÔÏÈ‡‰בתוך »ƒ»∆»»∆
ÌÏÚ‰aהאדמה Ì‰ואינם ≈¿∆¿≈

לעין) ‰e‡נראים ‰„ÈÏÂ¿≈»
‰„Èl‰ Ì„˜c) Èelbƒ¿…∆«≈»

B˙BÈ‰aהנולד,(Èel‚Ï ‡a „ÏBpLÎe ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ,Bn‡ ÔË·a ƒ¿¿∆∆ƒ¿∆¿≈¿∆«»¿ƒ
‰ÊÂזה בעניין הפנימי Ôe„ÈÏÈ˙È,התוכן ‡e‰ L¯LÈc Ìeb¯z‰L ¿∆∆««¿¿«¿≈ƒ¿¿ƒ

(·˜ÚÈ L¯LÈ) ‰ÓLp‰ ˘¯ML ,‡e‰בהעלם הוא כלל שבדרך ∆…∆«¿»»«¿≈«¬…
(Ôe„ÈÏÈ˙È).-"יוולד" Èel‚a ‰È‰È ,ƒ¿∆¿ƒƒ¿¿ƒ

¯Ó‡na CÈLÓÓe5È‡˜ ‰fL ,·˜ÚÈ L¯LÈa Le¯t „BÚמתייחס «¿ƒ««¬»≈¿«¿≈«¬…∆∆»≈
dËeLÙk ‰L¯L‰L BÓÎc .˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚשל שורשים היינו «ƒ«ƒ¿ƒ¿∆«¿»»ƒ¿»

והשורש היסוד שהם אילן

שלו, ולהתגלות È‰ƒ‡לצמיחה
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‡˜Âc ı¯‡a»»∆«¿»«∆∆∆
,(·˜ÚÈ) ‰ÓLpa ‡e‰«¿»»«¬…

‰L¯L‰‰Lוהשורש היסוד ∆««¿»»
הנשמה וגילוי È‰ƒ‡לצמיחת

˙BiNÚÓ ˙BˆÓ Ìei˜a¿ƒƒ¿«¬ƒ
בגשמיות Lw‰Â¯בארץ, .¿«∆∆

L¯LÈa ÌÈLe¯t‰ È�Lcƒ¿≈«≈ƒ¿«¿≈
·˜ÚÈ6)- הראשון הפירוש «¬…

,‰ÓLp‰ L¯L Èelb- ƒ…∆«¿»»
Âהשני ‰Bˆn˙)הפירוש Ìei˜ ¿ƒ«ƒ¿

Èelb‰ Èk ,‡e‰'וה'לידה ƒ«ƒ
‰È‰iL ‰ÓLp‰ L¯Lc¿…∆«¿»»∆ƒ¿∆

‡·Ï „È˙ÚÏהנשמה כאשר ∆»ƒ»…
נראית ותהיה מההעלם תצא

˜Ìeiוניכרת È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰שלפני בזמן «ƒ¿«¿»
.הגאולה
‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â7L¯L·c , ¿»ƒ¿»ƒ¿…∆

‰ÓLp‰יש nk‰עצמו «¿»»«»
˙B‚¯c.מזו למעלה wÚÂ¯זו ¿»¿ƒ»

‰ÓLp‰ L¯Lהדרגה …∆«¿»»
בשורש ביותר והגבוהה העמוקה

È‰L‡הנשמה BÓk ‡e‰¿∆ƒ
B‡a¯הנשמה ˙L¯LÓÀ¿∆∆»

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מלמעלה שיורד אלוקי אור ישנו

לדרגה מדרגה ונמשך למטה

כך מסודרת הדרגתית בצורה

והואש (שרשרת) בשלשלת וטבעות חוליות כמו בחברתה, קשורה דרגה כל

וההתגלות שההמשכה אלוקי אור וישנו השתלשלות" "סדר של אור הנקרא
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת ר הסד  )א

 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב

פרשת  שבת 'גו הבאים ישרש יעקבה "מאמר ד  )ג

 ה .................................ח"משת'הט טבת "י ,שמות

 טו......ח"מתש'ה ט טבת"י, שמותפ "שת ושיחמ  )ד

   שמותפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

  טי ....................................................זטרך כ )ק"בלה( 

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו
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זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת   )ז
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 ל............שמותפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

 נז...............שמותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא
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 סט...........שמותפרשת לשבוע  "יום יוםה "לוח  )יב

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

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 עה ...........שמותפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יד

 קד..........שמותפרשת לשבוע   פרק אחד ליום–  )טו

  קט.............שמותפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )טז

 
  נביאים וכתובים   )יז

  גקי........................ מ פרק יםתהל, יח פרק ב-מואלש

 קטו........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח

   עם ביאורים בכורותמסכת   )יט

  טזק........................................... סא עד דף נהף מד
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   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 מגק.................................................ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

 מהק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 מהק............................................האמצעיר "אדמו

  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כד

 מוק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 מוק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב "תערהמאמרים המשך שיעורים ב  )כו

 מזק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )כז

 מחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 מטק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )כט

 נק............................................. צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 נאק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 נבק................................חומש לקריאה בציבור   )לא

 

 נחק.....................שמותפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

 נטק...............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לג



ה

zah h"i zeny zyxt zay .c"qa

*g"nyz'd

ÌÈ‡a‰'גֹו יעקב ּבמאמרֹו1יׁשרׁש צדק' ה'צמח ּומביא , «»ƒְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
זה הּמתחיל' ּבן2'ּדּבּור יֹונתן ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהּתרּגּום הּגאּלה. על קאי ׁשּזה הּפּסּוק, על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעּוזיאל
לארעהֹון ויתּובּון ּגלוותהֹון מּביני יתּכּנׁשֹון הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּדהּבאים
ּבּגאּלה ׁשּתהיה לארץ הּביאה על קאי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ[ּדהּבאים

והביא הארץ3העתידה, אל אלקי יהיה4ה' ואז ,[ ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ּבּמאמר, ּומבאר יעקב. ּדבית יתילידּון ּתמן יעקב, ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹיׁשרׁש
אילן, הׁשרׁשת (ּכמֹו העלם הּוא (יׁשרׁש) ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדהׁשרׁשה
ּגּלּוי הּוא ולידה ּבהעלם) הם ׁשּבארץ האילן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּׁשרׁשי
ּבהעלם, הּוא אּמֹו, ּבבטן ּבהיֹותֹו הּלידה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹ(ּדקדם
הּוא ּדיׁשרׁש ׁשהּתרּגּום וזה לגּלּוי), ּבא ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּוכׁשּנֹולד
יהיה יעקב) (יׁשרׁש הּנׁשמה ׁשּׁשרש הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹיתילידּון,

(יתילידּון). ְְְִִִּבגּלּוי

CÈLÓÓeקאי5ּבּמאמר ׁשּזה יעקב, ּביׁשרׁש ּפרּוׁש עֹוד «¿ƒְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכפׁשּוטּה ׁשהׁשרׁשה ּדכמֹו הּמצֹות. קּיּום ְְְְִִִִֶַַַָָָעל
(יעקב), ּבּנׁשמה הּוא עלּֿדרֿזה ּדוקא, ּבארץ ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיא
ּדׁשני והּקׁשר מעׂשּיֹות. מצֹות ּבקּיּום היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשההׁשרׁשה

יעקב ּביׁשרׁש וקּיּום6הּפרּוׁשים הּנׁשמה ׁשרׁש (ּגּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
לעתיד ׁשּיהיה הּנׁשמה ּדׁשרׁש הּגּלּוי ּכי הּוא, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצֹות)
הּוא והענין עכׁשו. הּמצֹות קּיּום עלֿידי הּוא ,7לבא ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

הּנ הּואּדבׁשרׁש הּנׁשמה ׁשרׁש ועּקר ּדרגֹות. ּכּמה ׁשמה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ואֹור מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבאֹור מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו
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ב לאור יצא (*p"yz ± zah c"k qxhpew. . הזקן אדמו"ר של הסתלקותֿהילולא יום טבת, כ"ד "לקראת ,zeny w"yr,a"k

zah,p"yz'd zpy."(1.שמות פ' דש"ק ההפטורה התחלת – ו. כז, דיוםישעי' הקביעות (ה'תש"נ) זו בשנה אשר ולהעיר,

"במוצש"ק ההסתלקות: ויום כבשנת היא הזקן אדמו"ר של ב"מענהzenycההסתלקות נדפס הצ"צ, לשון – טבת" לכ"ד אור כ"ג

א קג, – ה'תשל"ב (קה"ת, בסופו שלו דינים פסקי בתחילתו. ועוד) [תשנ"ה]. ה'תשכ"ז. ה'תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא, לשון"

ב]). [תיא, ב עג, – תשנ"ב קה"ת, בהוצאת א]. ואילך.[תמב, 33 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה – שמות לפ' טבת דכ"ד השייכות

ועוד. ואילך. טו ע' לקמן – זו שבת ואילך.2)שיחת ב'תקלב ע' ז כרך (שמות) פרשתנו באוה"ת ה.3)שנדפס ל, אוה"ת4)נצבים

ב'תקלו.5)שם. ע' שם –6)אוה"ת ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' כידוע לזה, זה ששייכים אחד שבפסוק הפירושים כל כמו

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ואילך.7)ראה ב'תקלד ע' שם אוה"ת ראה לקמן בהבא
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נאמר: שמות פרשת של בהפטרה

'B‚ ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰1.תנובה תבל פני ומלאו ישראל ופרח יציץ «»ƒ«¿≈«¬…
ש"מלאו כך כדי עד שם פרחו במצרים השרישם שיעקב ישראל בני כלומר,

תנובה", תבל ‰ÏÈÁ˙n'פני ¯eac' B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe≈ƒ«∆«∆∆¿«¬»ƒ««¿ƒ
‰Ê2Ô˙�BÈ Ìeb¯z Le¯t ∆≈«¿»»

˜eqt‰ ÏÚ Ï‡ÈÊeÚ Ôa∆ƒ≈««»
‰fLהפסוקÈ‡˜מתייחסÏÚ ∆∆»≈«

Ìeb¯z‰L .‰l‡b‰«¿À»∆««¿
ÔBLpk˙È ‡e‰ ÌÈ‡a‰c¿«»ƒƒ¿«¿
Ôe·e˙ÈÂ ÔB‰˙ÂÂÏb È�ÈaÓƒ≈≈«¿«¿ƒ

ÔB‰Ú¯‡Ïמבין יתאספו ¿«¿»
לארצם וישובו שלהם הגלויות

È‡˜ ÌÈ‡a‰c]מתייחסÏÚ ¿«»ƒ»≈«
‰È‰zL ı¯‡Ï ‰‡Èa‰«ƒ»»»∆∆ƒ¿∆

,‰„È˙Ú‰ ‰l‡baככתוב «¿À»»¬ƒ»
ישראל בני לבוא שלעתיד בתורה

- ישראל לארץ יחזרו

E‡È·‰Â3Ï‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ∆¡ƒ¬¡…∆∆
ı¯‡‰4L¯LÈ ‰È‰È Ê‡Â ,[ »»∆¿»ƒ¿∆«¿≈

Ôe„ÈÏÈ˙È ÔÓz ,·˜ÚÈשם «¬…«»ƒ¿¿ƒ
(הצאצאים) ≈¿È·c˙ייוולדו

·˜ÚÈיעקב בית .של «¬…
¯Ó‡na ¯‡·Óeשל הנזכר ¿…»««¬»

של לשונו בדיוק צדק', ה'צמח

"ישרש הפסוק על יונתן תרגום

שבעצם יתילדון" תמן – יעקב

ו"לידה" "השרשה" המושגים

לזה זה ««¿»¿L¯L‰c‰סותרים
BÓk) ÌÏÚ‰ ‡e‰ (L¯LÈ)«¿≈∆¿≈¿
ÈL¯ML ,ÔÏÈ‡ ˙L¯L‰«¿»«ƒ»∆»¿≈

ı¯‡aL ÔÏÈ‡‰בתוך »ƒ»∆»»∆
ÌÏÚ‰aהאדמה Ì‰ואינם ≈¿∆¿≈

לעין) ‰e‡נראים ‰„ÈÏÂ¿≈»
‰„Èl‰ Ì„˜c) Èelbƒ¿…∆«≈»

B˙BÈ‰aהנולד,(Èel‚Ï ‡a „ÏBpLÎe ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ,Bn‡ ÔË·a ƒ¿¿∆∆ƒ¿∆¿≈¿∆«»¿ƒ
‰ÊÂזה בעניין הפנימי Ôe„ÈÏÈ˙È,התוכן ‡e‰ L¯LÈc Ìeb¯z‰L ¿∆∆««¿¿«¿≈ƒ¿¿ƒ

(·˜ÚÈ L¯LÈ) ‰ÓLp‰ ˘¯ML ,‡e‰בהעלם הוא כלל שבדרך ∆…∆«¿»»«¿≈«¬…
(Ôe„ÈÏÈ˙È).-"יוולד" Èel‚a ‰È‰È ,ƒ¿∆¿ƒƒ¿¿ƒ

¯Ó‡na CÈLÓÓe5È‡˜ ‰fL ,·˜ÚÈ L¯LÈa Le¯t „BÚמתייחס «¿ƒ««¬»≈¿«¿≈«¬…∆∆»≈
dËeLÙk ‰L¯L‰L BÓÎc .˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚשל שורשים היינו «ƒ«ƒ¿ƒ¿∆«¿»»ƒ¿»

והשורש היסוד שהם אילן

שלו, ולהתגלות È‰ƒ‡לצמיחה
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‡˜Âc ı¯‡a»»∆«¿»«∆∆∆
,(·˜ÚÈ) ‰ÓLpa ‡e‰«¿»»«¬…

‰L¯L‰‰Lוהשורש היסוד ∆««¿»»
הנשמה וגילוי È‰ƒ‡לצמיחת

˙BiNÚÓ ˙BˆÓ Ìei˜a¿ƒƒ¿«¬ƒ
בגשמיות Lw‰Â¯בארץ, .¿«∆∆

L¯LÈa ÌÈLe¯t‰ È�Lcƒ¿≈«≈ƒ¿«¿≈
·˜ÚÈ6)- הראשון הפירוש «¬…

,‰ÓLp‰ L¯L Èelb- ƒ…∆«¿»»
Âהשני ‰Bˆn˙)הפירוש Ìei˜ ¿ƒ«ƒ¿

Èelb‰ Èk ,‡e‰'וה'לידה ƒ«ƒ
‰È‰iL ‰ÓLp‰ L¯Lc¿…∆«¿»»∆ƒ¿∆

‡·Ï „È˙ÚÏהנשמה כאשר ∆»ƒ»…
נראית ותהיה מההעלם תצא

˜Ìeiוניכרת È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰שלפני בזמן «ƒ¿«¿»
.הגאולה
‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â7L¯L·c , ¿»ƒ¿»ƒ¿…∆

‰ÓLp‰יש nk‰עצמו «¿»»«»
˙B‚¯c.מזו למעלה wÚÂ¯זו ¿»¿ƒ»

‰ÓLp‰ L¯Lהדרגה …∆«¿»»
בשורש ביותר והגבוהה העמוקה

È‰L‡הנשמה BÓk ‡e‰¿∆ƒ
B‡a¯הנשמה ˙L¯LÓÀ¿∆∆»

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מלמעלה שיורד אלוקי אור ישנו

לדרגה מדרגה ונמשך למטה

כך מסודרת הדרגתית בצורה

והואש (שרשרת) בשלשלת וטבעות חוליות כמו בחברתה, קשורה דרגה כל

וההתגלות שההמשכה אלוקי אור וישנו השתלשלות" "סדר של אור הנקרא
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ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה הּמצֹות. קּיּום עלֿידי נמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
ראׁשית חכמה, מּבחינת היא הּתֹורה ְְִִִִִֵַַָָָלּמּוד
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור והמׁשכת ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

הּמצֹות מעׂשה עלֿידי ז"ל8הּוא רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו .9 ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשענפיו לאילן ּדֹומה כּו' מחכמתֹו מרּבין ׁשּמעׂשיו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכל
היא הּנׁשמה ׁשרׁש המׁשכת ּכי מרּבין, וׁשרׁשיו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֻמּועטין
הּפרּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר וזהּו הּמצֹות. מעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעלֿידי
הּׁשני (ּפרּוׁש עכׁשו הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי יעקב, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּביׁשרׁש
זֹו ּדהמׁשכה והּגּלּוי הּנׁשמה, ׁשרׁש נמׁש יעקב) ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּביׁשרׁש
הּנׁשמה ׁשּׁשרש יעקב, ּדבית יתילידּון לבא, לעתיד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹיהיה

יעקב). ּביׁשרׁש הראׁשֹון (ּפרּוׁש ּבגּלּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָֹיאיר

‰p‰Âנׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבמאמרי הּדּיּוק הּידּוע עלּֿפי ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הענינים ּבסדר הּגּלּוי10ּגם הרי להבין, צרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

קּיּום ועלֿידי לאחרי ּבא לעתיד ׁשּיהיה הּנׁשמה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדׁשרׁש
ּבּמאמר (ּפרּוׁשים) הענינים ּדׁשני והּסדר עכׁשו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמצֹות
ּגּלּוי הּוא יעקב ׁשּיׁשרׁש הּפרּוׁש ּבא ׁשּבתחּלה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא,

לעתיד, ׁשּיהיה הּנׁשמה הּפרּוׁשdfÎixg`lEׁשרׁש ּבא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹ§©£¥¤ֵַָ
צרי ּגם עכׁשו. הּמצֹות קּיּום על קאי יעקב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיׁשרׁש
על קאי יעקב (ׁשּיׁשרׁש הראׁשֹון ׁשּבּפירּוׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלהבין,
הּׁשני ּובּפרּוׁש הּבאים, ּתבת (ּגם) מפרׁש ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֻהּגאּלה)
ּפרּוׁש אין עכׁשו) הּמצֹות קּיּום על קאי יעקב ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ(ׁשּיׁשרׁש

הּבאים. ִֵַַָּתבת

הּמצֹות,p‰Â‰ב) קּיּום על קאי יעקב ׁשּיׁשרׁש ּבּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
אופּנים ּבקּיּום11ׁשני היא ּדיעקב ׁשההׁשרׁשה . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּכמֹו ּביעקב. היא ּדמצֹות וׁשההׁשרׁשה (ּכּנ"ל), ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹהּמצֹות
ּב'תֹורה טבת) ּדכ"ד ההּלּולא (ּבעל הּזקן אדמֹו"ר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּכתב
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שם).8) באוה"ת (הובא אֿב צ, מלכות לבוש יביאו ד"ה מג"א מי"ז.9)תו"א פ"ג שגם10)אבות בכלל, בתורה בתורהxcqוכמו

תורה. אין סדר ד"ה הערה 629 ע' חכ"ד לקו"ש ראה – תורה האופנים.11)הוא דשני התיווך ב'תקלו ע' שם אוה"ת בארוכה וראה
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"שלמעלה אור הנקרא יותר נעלה אור והוא והדרגה סדר לפי לא היא שלו

Ê‰מהשתלשלות", ¯B‡Âהשתלשלות מסדר ומתגלה�CLÓשלמעלה ¿∆ƒ¿»
דווקא למטה, ŒÏÚLמלמעלה ‰ÎLÓ‰‰c .˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿¿««¿»»∆«
‰¯Bz‰ „enÏ È„Èהקדושֿברוךֿהוא של חכמתו ÈÁaÓ�˙שהיא ‡È‰ ¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«

˙ÈL‡¯ ,‰ÓÎÁ»¿»≈ƒ
˙eÏLÏzL‰‰היא חכמה «ƒ¿«¿¿

בסדר והעליונה הראשונה הדרגה

ספירת שהרי השתלשלות

והעליונה הראשונה היא החכמה

העליונות, הספירות עשר מבין

חלק היא מעלתה כל עם אך

אור וגם ההשתלשלות מסדר

מוגבל אור נחשב החכמה

‰‡B¯יחסית ˙ÎLÓ‰Â ,¿«¿»«»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

מוגבל, בלתי אור ‰e‡שהוא
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ8. «¿≈«¬≈«ƒ¿

e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê9ÏkאדםÂÈNÚnL «»∆«¬»

שלו המצוות ÔÈa¯Ó¿Àƒקיום
B˙ÓÎÁÓשלו התורה מלימוד ≈»¿»

ÂÈÙ�ÚL ÔÏÈ‡Ï ‰ÓBc 'eÎ∆¿ƒ»∆¬»»
האילן של הגלוי החלק שהם

ÂÈL¯LÂ ÔÈËÚeÓהחלקים »ƒ¿»»»
שלו והנסתרים הפנימיים

L¯L ˙ÎLÓ‰ Èk ,ÔÈa¯Ó¿Àƒƒ«¿»«…∆
‰ÓLp‰הגילוי אל מההעלם «¿»»

‡È‰התורה לימוד ידי על (לא ƒ
NÚÓ‰אלא) È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈

.˙Bˆn‰«ƒ¿
È�Lc ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆ƒ¿≈
,·˜ÚÈ L¯LÈa ÌÈLe¯t‰«≈ƒ¿«¿≈«¬…
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿

בגשמ לפניÂLÎÚיותבארץ, «¿»
‰È�Mהגאולה Le¯t)≈«≈ƒ

CLÓ� (·˜ÚÈ L¯LÈa¿«¿≈«¬…ƒ¿»
,‰ÓLp‰ L¯Lבאה לא הנשמה שורש של ההמשכה הזה שבזמן אלא …∆«¿»»

גילוי Ôe„ÈÏÈ˙Èלידי ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È BÊ ‰ÎLÓ‰c Èelb‰Â¿«ƒ¿«¿»»ƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿¿ƒ
,·˜ÚÈ ˙È·cהלידה עד נעלם שהתינוק (כשם 'יוולדו' יעקב בית כאשר ¿≈«¬…

מתגלה) הוא הלידה (Le¯tובעת Èel‚a ¯È‡È ‰ÓLp‰ ˘¯ML∆…∆«¿»»»ƒ¿ƒ≈
.(·˜ÚÈ L¯LÈa ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿≈«¬…

Ìb e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ È¯Ó‡Óa ˜eic‰ Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ«»««ƒ¿«¬»≈«≈¿ƒ≈«

ÌÈ�È�Ú‰ ¯„Òa10,סדר גם אלא הדברים תוכן רק לא בתורה, דבר כל כי ¿≈∆»ƒ¿»ƒ
מדויק הוא ÔÈ·‰Ïהדברים, CÈ¯ˆזה במאמר העניינים בסדר תמוה דבר »ƒ¿»ƒ

צדק הצמח אדמו"ר ‰¯Èשל המאורעות, התרחשות סדר ‰Èelbמבחינת ¬≈«ƒ
„È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰ÓLp‰ L¯Lcבמאמר הראשון הפירוש תוכן (שהוא ¿…∆«¿»»∆ƒ¿∆∆»ƒ

ŒÏÚÂבפועלa‡זה) È¯Á‡Ï »¿«¬≈¿«
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¿»
השני הפירוש תוכן (שהוא

È�Lcשבמאמר) ¯„q‰Â ,¿«≈∆ƒ¿≈
(ÌÈLe¯t) ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ≈ƒ

‡e‰ ¯Ó‡na- ,להיפך ««¬»
Le¯t‰ ‡a ‰lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»»«≈

ÚÈ˜·(הראשון) L¯LiL∆«¿≈«¬…
‰ÓLp‰ L¯L Èelb ‡e‰ƒ…∆«¿»»
ŒÈ¯Á‡Ïe ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ¿«¬≈

Le¯t‰ ‡a ‰Ê(השני) ∆»«≈
È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LiLמתייחס ∆«¿≈«¬…»≈

ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«ƒ¿«¿»
לסדר הטעם מהו להבין וצריך

סדר לפי ולא כזו בצורה הדברים

תחילה היינו בפועל, המאורעות

התגלות כך ואחר המצוות קיום

הנשמה? שורש

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ
ÔBL‡¯‰ Le¯ÈtaL∆«≈»ƒ
ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LiL)∆«¿≈«¬…»≈«

‰l‡b‰שאז לעתיד שתהיה «¿À»
הנשמה) שורש «…¿L¯ÙÓיתגלה

˙·z (Ìb)המילהÌÈ‡a‰ «≈««»ƒ
ישראל בני להתקבצות שהכוונה

כ ≈»Le¯t·eנ"ל,מהגלויות
·˜ÚÈ L¯LiL) È�M‰«≈ƒ∆«¿≈«¬…
˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ È‡»̃≈«ƒ«ƒ¿

Le¯t ÔÈ‡ (ÂLÎÚל˙·z «¿»≈≈≈«
מהו‰ÌÈ‡aלמילה להבין ויש «»ƒ

שני בין זה להבדל הטעם

הפירושים?

Le¯ta ‰p‰Â שבמאמר)·) ˜‡È(השני ·˜ÚÈ L¯LiLמתייחסÏÚ ¿ƒ≈«≈∆«¿≈«¬…»≈«
ÌÈpÙÂ‡ È�L ,˙Bˆn‰ Ìei˜11Ìei˜a ‡È‰ ·˜ÚÈc ‰L¯L‰‰L . ƒ«ƒ¿¿≈…«ƒ∆««¿»»¿«¬…ƒ¿ƒ

Ï"pk) ˙BˆÓ‰של והפנימיות השורש מתגלה המצוות קיום ידי שעל «ƒ¿««
יעקב), ÚÈa˜·הנשמה, ‡È‰ ˙BˆÓc ‰L¯L‰‰LÂוהפנימיות (השורש ¿∆««¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¬…

יעקב). ישראל, בבני מתגלה המצוות ‰Ô˜fשל ¯"BÓ„‡ ·˙kL BÓk¿∆»««¿«»≈
‡Ïel‰‰ ÏÚa)ביום חל שלו ההסתלקות B˙'a¯‰שיום (˙·Ë „"Îc «««ƒ»¿≈≈¿»
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g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

זה הּמתחיל' 'ּדּבּור ּכפׁשּוטּה12אֹור' ׁשהּזריעה ּדכמֹו , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּדמצֹות ּבזריעה הּוא כן ּכמֹו ּדוקא, ּבארץ להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָצריכה

לּצדיק13(אֹור ּדוקא14זרּוע ּביׂשראל להיֹות ׁשּצריכה ,( ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבהּו [לי15ּדכתיב אּתם ּתהיּו וזהּו16ּכי חפץ. ארץ [ ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַ

קּיּום על קאי יעקב ּדיׁשרׁש גֹו', ּופרח יציץ יעקב ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיׁשרׁש
ועלֿ ּביעקב, ונׁשרׁשים נזרעים ׁשהּמצֹות עכׁשו, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹהּמצֹות

ּופרח. יציץ הּצמיחה, לבא לעתיד יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹידיֿזה

¯‡·Óeׁשם אֹור' ּדפרּוׁש17ּב'תֹורה ,mi`Adיׁשרׁש ¿…»ְְֵָָ©¨¦ְֵַ
יעקב, יׁשרׁש ׁשּיהיה ׁשּבכדי הּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹיעקב
הּבאים, עלֿידי הּוא ּביׂשראל, ּומצֹות ּדתֹורה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָההׁשרׁשה

וכּידּוע למצרים, הכנה18הּביאה היה מצרים ׁשּגלּות ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשם ּוממׁשי הּתֹורה. מצרים18לקּבלת ׁשּגלּות ּדכמֹו , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

האחרֹון זה ּגלּות עלּֿדרֿזה הּתֹורה, לקּבלת הכנה ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ויׁש לעתיד. ׁשּיתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות לקּבל הכנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
(ׁשהּגלּות זה ענין ׁשם אֹור' ּב'ּתֹורה ׁשּמֹוסיף ּדזה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלֹומר,
ׁשּיתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות לקּבל הכנה הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּדהּב הּׁשּיכּות ימּתק זה ּפי על ּכי הּוא, לבא), איםלעתיד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
היא ׁשההׁשרׁשה הּוא הּכתּוב ּדמׁשמעּות יעקב, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹליׁשרׁש

עצמֹו רק19ּבּגלּות הּוא הּבאים מצרים, לגלּות ּדבנֹוגע . ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
ּכּור מצרים, ּגלּות ידי ׁשעל יעקב. ליׁשרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹהקּדמה

חפץ20הּברזל ארץ ּבחינת להיֹות יׂשראל נצרפּו ועל21, , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּיציאה ׁשּלאחרי ׁשּלהם ּומצֹות הּתֹורה קּיּום זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי
יעקב. ּדיׁשרׁש ּבאפן היא הּתֹורה קּבלת ּולאחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹמּמצרים
ּדלעתיד להּגּלּוי הכנה הּוא האחרֹון ׁשּגלּות מֹוסיף ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָולכן
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ד.12) נג, פרשתנו יא.13)תו"א צז, פסוקים14)תהלים כמה ג נג, שם ובתו"א שם. באוה"ת מובא וכן ג), (נג, שם בתו"א כ"ה

זריעה. בשם נק' יב.15)שהמצוות ג, רטז).16)מלאכי ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ במאמרי בהנסמן (ראה ובכ"מ שם. בתו"א כ"ה

סע"א.17) פרשתנו.18)נד, ריש תו"ח ואילך). ז ע' פרשתנו באוה"ת – וכו' הגהות (ועם פרשתנו ריש תו"א גם ראה19)וראה

שם. ישעי' עה"פ 20.18)פרש"י בהערה בהנסמן וראה הברזל. מכור מצרים מארץ אותם הוציאי ביום ד) יא, (ירמי' כ"ה21)כמ"ש

ב'תתסא. ע' ח כרך פרשתנו באוה"ת הלשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'¯B‡ושמות בראשית החומשים על שלו חסידות מאמרי המכיל eac'ƒ¯ספר
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰12,"...ישרש ÚÈ¯f‰L‰"הבאים BÓÎcצמחים של ««¿ƒ∆ƒ¿∆«¿ƒ»

ı¯‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dËeLÙkהאדמה ‰e‡בתוך ÔÎ BÓk ,‡˜Âc ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»∆«¿»¿≈
‰ÚÈ¯Êaוההתגלות הזריעהBˆÓc˙הצמיחה לנושא המצוות בין (והקשר ƒ¿ƒ»¿ƒ¿

מהפסוק »«B‡13Úe¯Ê¯מובן
˜È„vÏ14נוספים מפסוקים וכן ««ƒ

ב'תורה זה במאמר שהובאו

"זורע לצדקה", לכם "זרעו אור':

ועוד), ישועות" מצמיח צדקות

Ï‡¯NÈa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈
e‰a ·È˙Îc ‡˜Âc15,בהם «¿»ƒ¿ƒ¿

ישראל, ‡Ìzבבני eÈ‰z Èkƒƒ¿«∆
ÈÏ]16ıÙÁ ı¯‡ שבני] הרי ƒ∆∆≈∆

"ארץ". בשם נקראים ישראל

ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈ e‰ÊÂ¿∆«¿≈«¬…»ƒ
·˜ÚÈ L¯LÈc ,'B‚ Á¯Ùe»«¿«¿≈«¬…

È‡˜מתייחסÌei˜ ÏÚ »≈«ƒ
˙Bˆn‰L ,ÂLÎÚ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»∆«ƒ¿

ÌÈL¯L�Â ÌÈÚ¯Ê�מושרשים ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
אבלÚÈa˜·,וצומחים ¿«¬…

בגלוי, לא עדיין היא הצמיחה

עלֿידיÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כאמור, ¿«¿≈∆
עכשיו ∆¿È‰Èƒ‰ההשרשה

‰ÁÈÓv‰ ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…«¿ƒ»
- הכתוב ובלשון ıÈˆÈ»ƒבגלוי,

.Á¯Ùe»«
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe¿…»¿»

ÌL17ÌÈ‡a‰ Le¯Ùc , »¿≈«»ƒ
È„ÎaL ,‡e‰ ·˜ÚÈ L¯LÈ«¿≈«¬…∆ƒ¿≈
,·˜ÚÈ L¯LÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿≈«¬…

‰L¯L‰‰והצמיחה והגידול ««¿»»
,Ï‡¯NÈa ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿¿ƒ¿»≈
,ÌÈ‡a‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏ ‰‡Èa‰ישראל בני שמות "ואלה השבוע פרשת בתחילת ככתוב «ƒ»¿ƒ¿«ƒ
מצרימה", Úe„iÎÂ18˙Ïa˜Ïהבאים ‰�Î‰ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbL ¿«»«∆»ƒ¿«ƒ»»¬»»¿«»«

‰¯Bz‰עיקר "כל שמות: פרשת פרשתנו, בתחילת אור' ב'תורה וכמבואר «»
לקבלת לזכות כדי היה שנה רד"ו והשעבוד מצרים בגלות המכוון תכלית

תעבדון ממצרים העם את בהוציאך כו' האות לך וזה שכתוב וכמו התורה...

"הבאים" המילה פירוש בין הקשר מובן ומעתה הזה". ההר על האלוקים את

ומצוות התורה של ה'ישרש' וגו': ישרש "הבאים הפסוק של הפנימי לתוכן

למצרים. שבאו ידי על הוא 'יעקב' ישראל, בבני בספרCÈLÓÓeשנפעל «¿ƒ
אור' ÌL18˙Ïa˜Ï'תורה ‰�Î‰ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbL BÓÎc , »ƒ¿∆»ƒ¿«ƒ»»¬»»¿«»«

Ïa˜Ï ‰�Î‰ ‡e‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‰¯Bz‰«»«∆∆∆»∆»«¬¬»»¿«≈
‰lb˙iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«»∆ƒ¿«∆

„È˙ÚÏ.הגאולה בוא LÈÂעם ∆»ƒ¿≈
‰Êc ,¯ÓBÏÛÈÒBnL «¿∆∆ƒ

‰Ê ÔÈ�Ú ÌL '¯B‡ ‰¯Bz'a¿»»ƒ¿»∆
‡e‰ ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰L)∆«»»«¬
˙eiÓÈ�t Ïa˜Ï ‰�Î‰¬»»¿«≈¿ƒƒ
„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«∆¿»ƒ
‰Ê Èt ÏÚ Èk ,‡e‰ ,(‡·Ï»…ƒ«ƒ∆
ÌÈ‡a‰c ˙eÎiM‰ ˜zÓÈÀ¿«««»¿«»ƒ

,·˜ÚÈ L¯LÈÏבנוסף ¿«¿≈«¬…
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ז g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

זה הּמתחיל' 'ּדּבּור ּכפׁשּוטּה12אֹור' ׁשהּזריעה ּדכמֹו , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּדמצֹות ּבזריעה הּוא כן ּכמֹו ּדוקא, ּבארץ להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָצריכה

לּצדיק13(אֹור ּדוקא14זרּוע ּביׂשראל להיֹות ׁשּצריכה ,( ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבהּו [לי15ּדכתיב אּתם ּתהיּו וזהּו16ּכי חפץ. ארץ [ ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַ

קּיּום על קאי יעקב ּדיׁשרׁש גֹו', ּופרח יציץ יעקב ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיׁשרׁש
ועלֿ ּביעקב, ונׁשרׁשים נזרעים ׁשהּמצֹות עכׁשו, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹהּמצֹות

ּופרח. יציץ הּצמיחה, לבא לעתיד יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹידיֿזה

¯‡·Óeׁשם אֹור' ּדפרּוׁש17ּב'תֹורה ,mi`Adיׁשרׁש ¿…»ְְֵָָ©¨¦ְֵַ
יעקב, יׁשרׁש ׁשּיהיה ׁשּבכדי הּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹיעקב
הּבאים, עלֿידי הּוא ּביׂשראל, ּומצֹות ּדתֹורה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָההׁשרׁשה

וכּידּוע למצרים, הכנה18הּביאה היה מצרים ׁשּגלּות ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשם ּוממׁשי הּתֹורה. מצרים18לקּבלת ׁשּגלּות ּדכמֹו , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

האחרֹון זה ּגלּות עלּֿדרֿזה הּתֹורה, לקּבלת הכנה ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ויׁש לעתיד. ׁשּיתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות לקּבל הכנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
(ׁשהּגלּות זה ענין ׁשם אֹור' ּב'ּתֹורה ׁשּמֹוסיף ּדזה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלֹומר,
ׁשּיתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות לקּבל הכנה הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּדהּב הּׁשּיכּות ימּתק זה ּפי על ּכי הּוא, לבא), איםלעתיד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
היא ׁשההׁשרׁשה הּוא הּכתּוב ּדמׁשמעּות יעקב, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹליׁשרׁש

עצמֹו רק19ּבּגלּות הּוא הּבאים מצרים, לגלּות ּדבנֹוגע . ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
ּכּור מצרים, ּגלּות ידי ׁשעל יעקב. ליׁשרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹהקּדמה

חפץ20הּברזל ארץ ּבחינת להיֹות יׂשראל נצרפּו ועל21, , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּיציאה ׁשּלאחרי ׁשּלהם ּומצֹות הּתֹורה קּיּום זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי
יעקב. ּדיׁשרׁש ּבאפן היא הּתֹורה קּבלת ּולאחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹמּמצרים
ּדלעתיד להּגּלּוי הכנה הּוא האחרֹון ׁשּגלּות מֹוסיף ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָולכן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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eb'ח awri yxyi mi`ad

ׁשּלאחרי הּגלּיֹות על ּגם קאי הּבאים זה, ּפי ׁשעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלבא,
מצרים זה,22ּגלּות ּפרּוׁש ּדלפי האחרֹון, זה לגלּות ועד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּדמצוֹות ׁשההׁשרׁשה אחד. ענין הם יעקב ויׁשרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבאים
היא לבא) לעתיד הּצמיחה ּתהיה זה ידי (ׁשעל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּביׂשראל
ּכמֹו הּגלּות. ּבזמן מקּימים ׁשּיׂשראל ּבּמצוֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבעּקר

ּבּתניא ּתלּויים23ׁשּכתּוב לבא ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
הּגלּות. מׁש ּבזמן ועבֹודתינּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּבמעׂשינּו

LÈÂאינֹו צדק' ּדה'ּצּמח הּנ"ל ׁשּבּדרּוׁש ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
קאי ׁשּזה יעקב יׁשרׁש ּבהּבאים זה ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעּתיק
ׁשהּגּלּויים זה ּכי הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן הּמצֹות קּיּום ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָעל
ּבמעׂשינּו הּוא ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים לבא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּדלעתיד
ּבזמן והן הּבית ּבזמן הן הּזמּנים, ׁשּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָועבֹודתנּו
ויׁשרׁש (ּכדלקּמן), מעלה יׁש מהם אחד ׁשּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגלּות,
ׁשּבכל הּמצֹות קּיּום על קאי זה) ׁשּבדרּוׁש (לּבאּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיעקב

ְִַַהּזמּנים.

לּמּודÔÈ�Ú‰Âג) על הּמצֹות ׁשּבקיּום ּדּבמעלה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַַַָ
ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ענינים. ׁשני ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,
ׁשעלֿ מההמׁשכה יֹותר נעלית היא הּמצֹות ידיקּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

יׁשנּה הּמצֹות ׁשּבקּיּום וזה א), סעיף (ּכּנ"ל הּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלּמּוד
ונפׁש הּגּוף ּברּור ּכי לנהֹורא, חׁשּוכא ּדאתהּפכא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמעלה
מעׂשה עלֿידי (ּבעּקר) הּוא ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהּבהמית

ּדההמׁשכה24הּמצֹות הענינים, ׁשני ׁשּבין ּומהחּלּוקים . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מּבזמן יֹותר הּבית ּבזמן היא הּמצֹות קּיּום ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַׁשעלֿידי
היא הּמצֹות מעׂשה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּגלּות.

ּבבּטּול היא ּכׁשהעׂשּיה הּבּטּול25(ּבעּקר) ׁשענין וכיון , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
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שיבואו22) . . "הבאים שם ובפרש"י סע"ב קמה, שבת ואילך).24)רפל"ז.laal."(23ראה ב (מח, ופל"ז א) (מה, פל"ה תניא

ב25) כו, אחרי ובכ"מ.לקו"ת א). נה, ב. נד, ד. (נג, זה ד"ה פרשתנו תו"א גם וראה .

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישרש" ר˜‡È"הבאים לא אלאמתיחס עצמה מצרים לגלות ÏÚק Ìb »≈««
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb È¯Á‡lL ˙BiÏb‰22ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚Ï „ÚÂעל כי «»À∆¿«¬≈»ƒ¿«ƒ¿«¿»∆»«¬

התורה לקבלת כך אחר הגיעו מצרים בגלות שנפעלו וההתעלות הזיכוך ידי

הגלות בתקופת גם הבאות, השנים בכל נעלה באופן והמצוות התורה ולקיום

האחרונה הגלות שהיא הנוכחית

תהיה לבוא העתידה הגאולה כי

אחריה תהיה שלא נצחית גאולה

Ê‰,גלות, Le¯t ÈÙÏcƒ¿ƒ≈∆
Ì‰ ·˜ÚÈ L¯LÈÂ ÌÈ‡a‰«»ƒ¿«¿≈«¬…≈
‰L¯L‰‰L .„Á‡ ÔÈ�Úƒ¿»∆»∆««¿»»

Y Ï‡¯NÈa ˙BÂˆÓc"יעקב" ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰È‰z ‰Ê È„È ÏÚL) -∆«¿≈∆ƒ¿∆

‰ÁÈÓv‰בגילוי„È˙ÚÏ «¿ƒ»¿»ƒ
˙BÂˆna ¯wÚa ‡È‰ (‡·Ï»…ƒ¿ƒ»«ƒ¿

Ï‡¯NiL"יעקב" –- ∆ƒ¿»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈÓi˜Óשעל ¿«¿ƒƒ¿««»

נאמר ¿BÓk"הבאים".זה
‡È�za ·e˙kL23ÏkL , ∆»««¿»∆»

ÌÈÈelb‰האלוקות של «ƒƒ
ÌÈÈeÏz ‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿ƒ
ÔÓÊa e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈ƒ¿«

˙eÏb‰ CLÓשנוסיף וככל ∆∆«»
בזמן ומצוות בתורה ונרבה

לבוא לעתיד הגילויים כך הגלות,

יותר. נעלים יהיו

Le¯caL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿
החסידות הנזכר‰Ï"pמאמר ««

המאמר) (בתחילת לעיל

B�È‡ '˜„ˆ Ánv'‰c¿«∆«∆∆≈
‰Ê Le¯t ˜ÈzÚÓ«¿ƒ≈∆
·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰a¿«»ƒ«¿≈«¬…
Ìei˜ ÏÚ È‡˜ ‰fL∆∆»≈«ƒ
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿««»
פירושים שני מביא (אלא

Ê‰אחרים), Èk ,‡e‰ƒ∆
e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa ÌÈÈeÏz ‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰Lכמובא ∆«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ¿«¬≈«¬»≈

התניא מספר ‰Ôלעיל ,ÌÈpÓf‰ ÏÎaL e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa ‡e‰¿«¬≈«¬»≈∆¿»«¿«ƒ≈
‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ô‰Â ˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ¿≈ƒ¿««»∆¿»∆»≈∆≈«¬»

בזולתו שאין Le¯„aLויתרון ¯e‡aÏ) ·˜ÚÈ L¯LÈÂ ,(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿«¿≈«¬…«≈∆ƒ¿
‰Ê('צדק ה'צמח ˜של ÏÚ È‡˜ÌÈpÓf‰ ÏÎaL ˙Bˆn‰ Ìeiמבלי ∆»≈«ƒ«ƒ¿∆¿»«¿«ƒ

הפירוש כן ואם השני לעומת אחד זמן של וליתרונות למעלות להתייחס

ה'צמח של למאמר מתאים איננו הגלות לזמן במיוחד צדק'.שהכוונה

,‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ ˙Bˆn‰ ÌeÈ˜aL ‰ÏÚÓac ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (‚¿»ƒ¿»¿««¬»∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ«»
העליונים האורות את ממשיך המצוות קיום שדווקא לעיל נתבאר שבגללה

ÌÈ�È�Ú.יותר È�L -- הוא אחד ˜Ìeiעניין È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ¿≈ƒ¿»ƒ∆««¿»»∆«¿≈ƒ
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ«¬≈≈≈««¿»»∆«¿≈ƒ«»

‡ ÛÈÚÒ Ï"pk)ידי שעל ««¿ƒ
חכמה, בחינת התורה, לימוד

סדר של אור נמשך

ואילו מוגבל, אור ההשתלשלות,

אור נמשך המצוות קיום ידי על

השתלשלות, מסדר שלמעלה

השני והעניין מוגבל), בלתי אור

-˙Bˆn‰ Ìei˜aL ‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«ƒ¿
‡Ît‰˙‡c ‰ÏÚn‰ d�LÈ∆¿»««¬»¿ƒ¿«¿»

‡¯B‰�Ï ‡ÎeLÁהפיכת של ¬»ƒ¿»
לאור, e¯a¯החושך Èkƒ≈

והרע הטוב בין ההבדלה

של ועליה זיכוך »‰Ûebהפועלת
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âשל ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿

כךÌÏBÚaהאדם ידי ועל »»
ענייני על וההעלם החושך

לאור נהפך ואלוקות קדושה

È„ÈŒÏÚ (¯wÚa) ‡e‰¿ƒ»«¿≈
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ24. «¬≈«ƒ¿

ÌÈ˜elÁ‰Óeההבדלים אחד ≈«ƒƒ
ÌÈ�È�Ú‰ È�L ÔÈaLבקיום ∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

קיום ידי שעל – (האחד המצוות

אור ומגלים ממשיכים המצוות

ידי שעל – והשני ביותר, עליון

חושך את מהפכים המצוות קיום

הוא, לאור) והעולם הגוף

‰ÎLÓ‰‰cהנעליתŒÏÚL ¿««¿»»∆«
‡È‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿ƒ
ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ≈ƒƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ Èk .˙eÏb‰של «»ƒ««¿»»
מדרגה »∆ŒÏÚLעליונההאלוקות

a ‡È‰ ‰iNÚ‰Lk (¯wÚa) ‡È‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈÏeh·25, ¿≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»¬ƒ»ƒ¿ƒ
בני על רק שייך המלוכה מושג כפשוטו שבמלך שכשם בחסידות כמבואר

איתו שמאוחדים בבניו (ולא כלפיו מתבטלים זאת ובכל ממנו שנפרדים העם

נשמות על דווקא היא כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של מלכותו כך מלכתחילה)

(ולכן כלפיו מתבטלים זאת ובכל הזה בעולם גשמיים בגופים שהם כפי ישראל

כלפי שמתבטלת גשמית מציאות כלומר חפץ" "ארץ נקראים ישראל בני

בה) רוצה והוא wÚa¯הקדושֿברוךֿהוא ‡e‰ Ïeha‰ ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ»
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g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

הּגלּות ׁשּבזמן לזה [ּדנֹוסף הּבית ּבזמן ּבעּקר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּוא
ּפנימי) (ּבּטּול ּדהׁשּתחוואה הּבּטּול להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָאיֿאפׁשר

ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּבאלקּות, הראּיה מּצד ּדוקא ואין26ׁשּבא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדמּכיון ,לפני ּולהׁשּתחוֹות ולראֹות לעלֹות יכֹולים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָאנּו
יכֹולים אנּו אין ּבמילא ולראֹות לעלֹות יכֹולים אנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאין

ּפנימי ּבּטּול ּבבחינת להיֹות ּגם27להׁשּתחוֹות, הּנה , ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַ
ּדכריעה (ּבּטּול החיצֹוני הּׂשגת28הּבּטּול מּצד ׁשּבא ,( ְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

אינֹו הּגלּות), ּבזמן ּגם ּבכללּות, (ׁשּיׁשנּה, ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹאלקּות
אינּה הּגלּות ׁשּבזמן ּבאלקּות ההּׂשגה ׁשּגם ּכיון ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכדבעי,

אמּתית הּמצֹות29הּׂשגה קּיּום ׁשעלֿידי ההמׁשכה לכן, ,[ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ההמׁשכה ועּקר יֹותר. נעלית המׁשכה היתה הּבית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבזמן
קּיּום יהיה אז ּכי לבא, לעתיד יהיה הּמצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשעלֿידי

רצֹונ ּכמצות הּׁשלמּות, ּבתכלית והענין30הּמצֹות . ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי לנהֹורא חׁשּוכא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּדאתהּפכא
הּבהמ ּודנפׁש ּדהּגּוף החׁש ּכי הּגלּות. ּבזמן יתּבעּקר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

יֹותר ּגדֹול חׁש הּוא ּבּגלּות, ׁשהם ּכמֹו ְְֵֵֶֶַָָָָֹּודהעֹולם
קּיּום ועלֿידי עצמם, מּצד ׁשהם ּכמֹו ׁשּלהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמהחׁש
ּדהּגּוף הּברּור נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּגלּות, ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמצֹות

לאֹור. נהּפ זה חׁש ּגם ּבּגלּות, ׁשהם ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹוכּו'
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דיו"ט.26) מוסף קנא27)בתפלת ס"ע תרס"ח (סה"מ תרס"ח דודי קול ד"ה ואילך. ב רעו, דא"ח) (עם סידור ב. צח, ברכה לקו"ת

ובכ"מ. רפ). ע' תרפ"ד (סה"מ פ"ב תרפ"ד משכני ד"ה .(108 ע' ה'תש"ט (סה"מ פ"ב ה'תש"ט תרס"ח28)ואילך), דודי קול ד"ה

ובכ"מ. רפא). ע' שם (סה"מ פ"ג תרפ"ד הנ"ל ד"ה .(109 ע' שם (סה"מ פ"ג ה'תש"ט קנב), ע' שם ונחה29)(סה"מ ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). קפט ס"ע ח"ג (לקמן פ"ב ה'תשכ"ה תו"ח30)עליו ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב תתשכח, ו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰ÊÏ ÛÒB�c] ˙Èa‰ ÔÓÊaיכול לא ƒ¿«««ƒ¿»¿∆∆ƒ¿««»ƒ∆¿»
(ÈÓÈ�t Ïeha) ‰‡ÂÂÁzL‰c Ïeha‰ ˙BÈ‰Ïלרגל עולים היו כאשר ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿ƒƒ

היו והרגלים שהראש כך ומשתחווים פניהם על נופלים היו המקדש לבית

שהיה הנעלה הרוחני האור שבגלל מכך נובע בחיצוניות זה (ומצב בהשוואה

מגיע היה האדם המקדש, בבית

ועמוק פנימי ביטול של למצב

vÓ„מאד), ‡˜Âc ‡aL∆»«¿»ƒ«
˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰יש כאשר »¿ƒ»∆¡…

באלוקות והשגה הבנה לאדם

מתבטל הוא ומופשט רחוק כדבר

יחסית, נמוכה ברמה לאלוקות

אלוקות, רואה הוא כאשר אבל

בביטול להתבטל לו גורם הדבר

ביטוי לידי הבא מוחלט

ב'לקוטי כמבואר בהשתחוואה

הברכה): וזאת (פרשת תורה'

שמבטל הוא ההשתחוואה "עניין

יתברך לפניו עצמו את ומכניע

לפני עצמו את שמבטל כמו

לעבדו עליו ומקבל המלך

בקולו", ¿BÓÎeולשמוע
ÌÈ¯ÓB‡L26מוסף בתפילות ∆¿ƒ

בית כאשר הגלות, זמן לגבי

- חרב ‡�eהמקדש ÔÈ‡Â¿≈»
˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¬¿≈»
,EÈ�ÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿»∆
ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆≈»¿ƒ

˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏראיה של ברמה אלוקות מגילוי ‡�eוליהנות ÔÈ‡ ‡ÏÈÓa «¬¿≈»¿≈»≈»
ÈÓÈ�t Ïeha ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ,˙BÂÁzL‰Ï ÌÈÏBÎÈ27,ועמוק ¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ

שמכניע חיצוניות בבחינת השתחוואה "יש שם: תורה בלקוטי מבואר (שעניינו

ה לואת ויש מבוטלת... אינה הנפש ופנימיות רצון עיקר אבל ימרוד שלא גוף

פנימיות בבחינת ההשתחוויה בחינת כן שאין מה אחרת... ומחשבה אחר רצון

והוא כלל... אחר וחפץ רצון לו שאין רצונו מפני רצונך בטל בחינת הוא

רגלים שלש ראיה ידי על ישראל מקבלים היו זו והשתחוואה הנפש השתחוואת

שכינה...") גילוי היה ששם המקדש בבית ‰È�BˆÈÁבשנה Ïeha‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ«ƒƒ
עמוקה ופחות נמוכה יותר ברמה ביטול ÚÈ¯Îc‰שהוא Ïeha)28וכיוון ƒƒ¿ƒ»

שבה בהשתחוואה ביטוי לידי בא איננו הוא בלבד, חיצוני בביטול שמדובר

שהיה וכפי בלבד, והתכופפות בכריעה אלא בהשוואה הם והרגליים הראש

אין וכאשר משתחווים), היו כך אחר ורק כורעים היו שבתחילה המקדש בבית

חיצוני ביטול רק ישנו קיים היה המקדש שבית בזמן שהיה כפי אלוקות גילוי

˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ,˙eÏÏÎa ,d�LiL) ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰ „vÓ ‡aL∆»ƒ««»«¡…∆∆¿»ƒ¿»«ƒ¿««»
החיצוני, זה, ביטול גם הנה באלוקות), ראייה אין ÔÂÈkכאשר ,ÈÚ·„k B�È‡≈ƒ¿»≈≈»

˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡a ‰‚O‰‰ ÌbL,כאמור "בכללות", רק (היא ∆«««»»»¡…∆ƒ¿««»
מופשטת אלא ופנימית מוחשית איננה מסוים שבמובן בלבד כללית השגה היינו

ולכן) ‰O‚‰וחיצונית d�È‡≈»«»»
˙ÈzÓ‡29,ÔÎÏ מאחר], ¬ƒƒ»≈

קיום ידי על אלוקות שגילוי

הביטול, ידי על נמשך המצוות

הרבה הביטול היה הבית ובזמן

- ואמיתי פנימי יותר

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈ƒ
‰˙È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊa ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿«««ƒ»¿»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰מאשר «¿»»«¬≈≈
המצוות קיום ידי שעל ההמשכה

הזה. ‰‰ÎLÓ‰בזמן ¯wÚÂ¿ƒ«««¿»»
האלוקות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLוגילוי

„È˙ÚÏ ‰È‰È ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆∆»ƒ
Ìei˜ ‰È‰È Ê‡ Èk ,‡·Ï»…ƒ»ƒ¿∆ƒ
˙ÈÏÎ˙a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ

,˙eÓÏM‰שאומרים כפי «¿≈
קיום אז שרק התפילה בנוסח

רצונו כפי יתבצע אכן המצוות

הקדושֿברוךֿהוא »¿ÂˆÓk¿ƒ˙של
E�Bˆ¯30קיום ידי על ולכן ¿∆

גילוי יהיה לבוא לעתיד המצוות

שהיה מכפי יותר עוד אלוקות

מבחינת – אופן ובכל הבית. בזמן

זמן על הבית לזמן יתרון יש המצוות קיום ידי שעל אלוקות וגילוי ההמשכה

B‰�Ï¯‡הגלות ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡c ÔÈ�Ú‰Âשל) החושך הפיכת של ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור והעולם) הבהמית ונפש wÚa¯הגוף ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ»

BÓk ÌÏBÚ‰„e ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�„e Ûeb‰c CLÁ‰ Èk .˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ«…∆¿«¿∆∆««¬ƒ¿»»¿
Ì‰L BÓk Ì‰lL CLÁ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b CLÁ ‡e‰ ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»…∆»≈≈«…∆∆»∆¿∆≈

ÌÓˆÚ „vÓהאלוקות אור על ומסתירה המעלימה הגשמית המציאות עצם כי ƒ««¿»
כאשר הגלות ובזמן רוחנית מבחינה חושך היא והסתר) העלם מלשון ("עולם"

מתגבר, החושך האלוקות על נוסף והסתר העלם ‰Bˆn˙יש Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
¯e¯a‰ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏb‰ ÔÓÊaוהרע הטוב בין ההבדלה ƒ¿««»∆«¿≈∆«¬∆«≈

B‡Ï¯והזיכוך Ct‰� ‰Ê CLÁ Ìb ,˙eÏba Ì‰L BÓk 'eÎÂ Ûeb‰c¿«¿¿∆≈«»«…∆∆∆¿«¿
יותר וחזק יותר עמוק הוא לאור הנהפך (הרוחני) החושך הגלות שבזמן וכיוון

נמצא אלוקות, גילוי בעולם היה כאשר הבית בזמן לאור שנהפך מהחושך

הבית. זמן על הגלות בזמן יתרון יש זו שמבחינה
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ט g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

הּגלּות ׁשּבזמן לזה [ּדנֹוסף הּבית ּבזמן ּבעּקר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּוא
ּפנימי) (ּבּטּול ּדהׁשּתחוואה הּבּטּול להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָאיֿאפׁשר

ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּבאלקּות, הראּיה מּצד ּדוקא ואין26ׁשּבא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדמּכיון ,לפני ּולהׁשּתחוֹות ולראֹות לעלֹות יכֹולים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָאנּו
יכֹולים אנּו אין ּבמילא ולראֹות לעלֹות יכֹולים אנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאין

ּפנימי ּבּטּול ּבבחינת להיֹות ּגם27להׁשּתחוֹות, הּנה , ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַ
ּדכריעה (ּבּטּול החיצֹוני הּׂשגת28הּבּטּול מּצד ׁשּבא ,( ְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

אינֹו הּגלּות), ּבזמן ּגם ּבכללּות, (ׁשּיׁשנּה, ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹאלקּות
אינּה הּגלּות ׁשּבזמן ּבאלקּות ההּׂשגה ׁשּגם ּכיון ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכדבעי,

אמּתית הּמצֹות29הּׂשגה קּיּום ׁשעלֿידי ההמׁשכה לכן, ,[ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ההמׁשכה ועּקר יֹותר. נעלית המׁשכה היתה הּבית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבזמן
קּיּום יהיה אז ּכי לבא, לעתיד יהיה הּמצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשעלֿידי

רצֹונ ּכמצות הּׁשלמּות, ּבתכלית והענין30הּמצֹות . ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי לנהֹורא חׁשּוכא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּדאתהּפכא
הּבהמ ּודנפׁש ּדהּגּוף החׁש ּכי הּגלּות. ּבזמן יתּבעּקר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

יֹותר ּגדֹול חׁש הּוא ּבּגלּות, ׁשהם ּכמֹו ְְֵֵֶֶַָָָָֹּודהעֹולם
קּיּום ועלֿידי עצמם, מּצד ׁשהם ּכמֹו ׁשּלהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמהחׁש
ּדהּגּוף הּברּור נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּגלּות, ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמצֹות

לאֹור. נהּפ זה חׁש ּגם ּבּגלּות, ׁשהם ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹוכּו'
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דיו"ט.26) מוסף קנא27)בתפלת ס"ע תרס"ח (סה"מ תרס"ח דודי קול ד"ה ואילך. ב רעו, דא"ח) (עם סידור ב. צח, ברכה לקו"ת

ובכ"מ. רפ). ע' תרפ"ד (סה"מ פ"ב תרפ"ד משכני ד"ה .(108 ע' ה'תש"ט (סה"מ פ"ב ה'תש"ט תרס"ח28)ואילך), דודי קול ד"ה

ובכ"מ. רפא). ע' שם (סה"מ פ"ג תרפ"ד הנ"ל ד"ה .(109 ע' שם (סה"מ פ"ג ה'תש"ט קנב), ע' שם ונחה29)(סה"מ ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). קפט ס"ע ח"ג (לקמן פ"ב ה'תשכ"ה תו"ח30)עליו ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב תתשכח, ו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰ÊÏ ÛÒB�c] ˙Èa‰ ÔÓÊaיכול לא ƒ¿«««ƒ¿»¿∆∆ƒ¿««»ƒ∆¿»
(ÈÓÈ�t Ïeha) ‰‡ÂÂÁzL‰c Ïeha‰ ˙BÈ‰Ïלרגל עולים היו כאשר ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿ƒƒ

היו והרגלים שהראש כך ומשתחווים פניהם על נופלים היו המקדש לבית

שהיה הנעלה הרוחני האור שבגלל מכך נובע בחיצוניות זה (ומצב בהשוואה

מגיע היה האדם המקדש, בבית

ועמוק פנימי ביטול של למצב

vÓ„מאד), ‡˜Âc ‡aL∆»«¿»ƒ«
˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰יש כאשר »¿ƒ»∆¡…

באלוקות והשגה הבנה לאדם

מתבטל הוא ומופשט רחוק כדבר

יחסית, נמוכה ברמה לאלוקות

אלוקות, רואה הוא כאשר אבל

בביטול להתבטל לו גורם הדבר

ביטוי לידי הבא מוחלט

ב'לקוטי כמבואר בהשתחוואה

הברכה): וזאת (פרשת תורה'

שמבטל הוא ההשתחוואה "עניין

יתברך לפניו עצמו את ומכניע

לפני עצמו את שמבטל כמו

לעבדו עליו ומקבל המלך

בקולו", ¿BÓÎeולשמוע
ÌÈ¯ÓB‡L26מוסף בתפילות ∆¿ƒ

בית כאשר הגלות, זמן לגבי

- חרב ‡�eהמקדש ÔÈ‡Â¿≈»
˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¬¿≈»
,EÈ�ÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿»∆
ÌÈÏBÎÈ e�‡ ÔÈ‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆≈»¿ƒ

˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏראיה של ברמה אלוקות מגילוי ‡�eוליהנות ÔÈ‡ ‡ÏÈÓa «¬¿≈»¿≈»≈»
ÈÓÈ�t Ïeha ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ,˙BÂÁzL‰Ï ÌÈÏBÎÈ27,ועמוק ¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ

שמכניע חיצוניות בבחינת השתחוואה "יש שם: תורה בלקוטי מבואר (שעניינו

ה לואת ויש מבוטלת... אינה הנפש ופנימיות רצון עיקר אבל ימרוד שלא גוף

פנימיות בבחינת ההשתחוויה בחינת כן שאין מה אחרת... ומחשבה אחר רצון

והוא כלל... אחר וחפץ רצון לו שאין רצונו מפני רצונך בטל בחינת הוא

רגלים שלש ראיה ידי על ישראל מקבלים היו זו והשתחוואה הנפש השתחוואת

שכינה...") גילוי היה ששם המקדש בבית ‰È�BˆÈÁבשנה Ïeha‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ«ƒƒ
עמוקה ופחות נמוכה יותר ברמה ביטול ÚÈ¯Îc‰שהוא Ïeha)28וכיוון ƒƒ¿ƒ»

שבה בהשתחוואה ביטוי לידי בא איננו הוא בלבד, חיצוני בביטול שמדובר

שהיה וכפי בלבד, והתכופפות בכריעה אלא בהשוואה הם והרגליים הראש

אין וכאשר משתחווים), היו כך אחר ורק כורעים היו שבתחילה המקדש בבית

חיצוני ביטול רק ישנו קיים היה המקדש שבית בזמן שהיה כפי אלוקות גילוי

˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ,˙eÏÏÎa ,d�LiL) ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰ „vÓ ‡aL∆»ƒ««»«¡…∆∆¿»ƒ¿»«ƒ¿««»
החיצוני, זה, ביטול גם הנה באלוקות), ראייה אין ÔÂÈkכאשר ,ÈÚ·„k B�È‡≈ƒ¿»≈≈»

˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡a ‰‚O‰‰ ÌbL,כאמור "בכללות", רק (היא ∆«««»»»¡…∆ƒ¿««»
מופשטת אלא ופנימית מוחשית איננה מסוים שבמובן בלבד כללית השגה היינו

ולכן) ‰O‚‰וחיצונית d�È‡≈»«»»
˙ÈzÓ‡29,ÔÎÏ מאחר], ¬ƒƒ»≈

קיום ידי על אלוקות שגילוי

הביטול, ידי על נמשך המצוות

הרבה הביטול היה הבית ובזמן

- ואמיתי פנימי יותר

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈ƒ
‰˙È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊa ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿«««ƒ»¿»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰מאשר «¿»»«¬≈≈
המצוות קיום ידי שעל ההמשכה

הזה. ‰‰ÎLÓ‰בזמן ¯wÚÂ¿ƒ«««¿»»
האלוקות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLוגילוי

„È˙ÚÏ ‰È‰È ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆∆»ƒ
Ìei˜ ‰È‰È Ê‡ Èk ,‡·Ï»…ƒ»ƒ¿∆ƒ
˙ÈÏÎ˙a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ

,˙eÓÏM‰שאומרים כפי «¿≈
קיום אז שרק התפילה בנוסח

רצונו כפי יתבצע אכן המצוות

הקדושֿברוךֿהוא »¿ÂˆÓk¿ƒ˙של
E�Bˆ¯30קיום ידי על ולכן ¿∆

גילוי יהיה לבוא לעתיד המצוות

שהיה מכפי יותר עוד אלוקות

מבחינת – אופן ובכל הבית. בזמן

זמן על הבית לזמן יתרון יש המצוות קיום ידי שעל אלוקות וגילוי ההמשכה

B‰�Ï¯‡הגלות ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡c ÔÈ�Ú‰Âשל) החושך הפיכת של ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור והעולם) הבהמית ונפש wÚa¯הגוף ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ»

BÓk ÌÏBÚ‰„e ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�„e Ûeb‰c CLÁ‰ Èk .˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ«…∆¿«¿∆∆««¬ƒ¿»»¿
Ì‰L BÓk Ì‰lL CLÁ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b CLÁ ‡e‰ ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»…∆»≈≈«…∆∆»∆¿∆≈

ÌÓˆÚ „vÓהאלוקות אור על ומסתירה המעלימה הגשמית המציאות עצם כי ƒ««¿»
כאשר הגלות ובזמן רוחנית מבחינה חושך היא והסתר) העלם מלשון ("עולם"

מתגבר, החושך האלוקות על נוסף והסתר העלם ‰Bˆn˙יש Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
¯e¯a‰ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏb‰ ÔÓÊaוהרע הטוב בין ההבדלה ƒ¿««»∆«¿≈∆«¬∆«≈

B‡Ï¯והזיכוך Ct‰� ‰Ê CLÁ Ìb ,˙eÏba Ì‰L BÓk 'eÎÂ Ûeb‰c¿«¿¿∆≈«»«…∆∆∆¿«¿
יותר וחזק יותר עמוק הוא לאור הנהפך (הרוחני) החושך הגלות שבזמן וכיוון

נמצא אלוקות, גילוי בעולם היה כאשר הבית בזמן לאור שנהפך מהחושך

הבית. זמן על הגלות בזמן יתרון יש זו שמבחינה

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



eb'י awri yxyi mi`ad

הּנ"לp‰Â‰ד) הענינים ּדׁשני הּגּלּוי יהיה לבא לעתיד ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגּלּוי הּמצֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבקּיּום
הּברּור ׁשעלֿידי ההמׁשכה וגּלּוי עצמּה, הּמצֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָקּיּום
ּדזה לֹומר ויׁש הּמצוה. עלֿידי ּׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהאתהּפכא
ּבמעׂשינּו ּתלּויים ּדלעתיד ׁשהּגּלּויים ּבּתניא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב
מדּבר ׁשם ּבּתניא ּכי הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻועבֹודתנּו

יתרֹון לנהֹורא, חׁשּוכא ּדאתהּפכא הּבא31ּבעּלּוי האֹור ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָ
החׁש (יתרֹון32מן לעתיד ׁשּיהיה זה ּדאֹור והּגּלּוי . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו (ּבעּקר) ּתלּוי (החׁש מן הּבא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹור
ּדאֹור הּגּלּוי יהיה לבא ׁשּלעתיד וזה הּגלּות, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבזמן
ּבמעׂשינּו (ּבעּקר) ּתלּוי עצמם ׁשּבּמצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאיןֿסֹוף

הּבית. ׁשּבזמן ְֲִִֵֶַַַַָועבֹודתנּו

LÈÂּתלּוי עצמם ּדהּמצֹות הּגּלּוי ׁשּגם ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִֶֶַַַַַָָ
לבא לעתיד ׁשּגם הגם עכׁשו, ועבֹודתנּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבמעׂשינּו
יהיה אז הּמצֹות קּיּום ואדרּבה הּמצֹות, קּיּום ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָיהיה
ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגם (ּובמילא, הּׁשלמּות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבתכלית
ּבכדי ּכי הּוא, הּׁשלמּות), ּבתכלית ּתהיה אז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּמצֹות
הּוא ּדהּמצֹות ההמׁשכה ׁשלמּות ּתהיה לבא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלעתיד
עכׁשו. ׁשהּוא ּכמֹו ּדהּמצֹות ההמׁשכה קדימת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָעלֿידי
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ובכ"מ. פס"ג. תר"ם זו מצה יג.31)המשך ב, קהלת עוה"ז32)ע"פ הוא ש"התכלית דזה ואילך), סע"ב (מה, פל"ו תניא ראה

"להיות סע"א) (מט, ספל"ז גם וראה החושך". מן האור ויתרון . . לנהורא חשוכא "אתהפך דוקא זה שבעולם לפי הוא התחתון"

לנהורא". חשוכא לאהפכא דוקא בתחתונים דירה ית' ועוד)לו ג. ס"ע תרס"ו (המשך שבכ"מ שהביאור לומר, צריך ולכאורה

להיות ית' ברצונו עלה "שכך שם פל"ו בתניא מהלשון ולהעיר דרגות. בשתי הם שם, שבתניא והביאור מטעם למעלה הוא דנתאוה

"שכך מפני רק הוא ואתהפכא באתכפיא לפניו נח"ר שיש דזה לנהורא", חשוכא ואתהפך סט"א אתכפיא כד ית' לפניו רוח נחת

שיהי' הוא ברצונו שעלה זה אעפ"כ, אבל ית'". ברצונו "dlrnעלה שם בתניא הלשון [וכהמשך ואתהפכא דאתכפיא oexzieבהענין

בתחתונים, דירה לו להיות שנתאוה לאחרי גם – בכ"מ) (המבואר מהטעם שלמעלה ד"נתאוה" הענין משא"כ החושך"]; מן האור

נתאוה. שכך רק הוא וענינה בהדירה, "מעלה" אין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡·Ï „È˙ÚÏ ‰p‰Â הגאולה„) בוא ‰ÌÈ�È�Úעם È�Lc Èelb‰ ‰È‰È ¿ƒ≈∆»ƒ»…ƒ¿∆«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜aL Ï"p‰היתרון) האמורים היתרונות שני שכך וכיוון ««∆¿ƒ«ƒ¿

גם יהיה אז כי ביטוי, לידי יבואו יחד גם הגלות) שבזמן והיתרון הבית שבזמן

‰ÎLÓ‰‰ Èelbבעולם אלוקות dÓˆÚשל ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ƒ««¿»»∆«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»
קיום (כי באלוקות נעלית מדרגה

בשלימות, יהיה המצוות

לעיל) כמבואר רצונך", "כמצוות

- גם יהיה זה עם Èel‚Â¿ƒויחד
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈
‡Ît‰˙‡‰Â ¯e¯a‰«≈¿»ƒ¿«¿»
‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM∆«¬∆«¿≈«ƒ¿»
בזמן דווקא מתבצע שאמנם

גו החושך כאשר אבלהגלות, בר,

ידי שעל ההמשכה הגלות בזמן

באה לא החושך והפיכת בירור

יהיה לבוא ולעתיד גילוי לידי

בעולם. זו המשכה של הגילוי

¯ÓBÏ LÈÂלעיל האמור (לפי ¿≈«
של הגילוי יהיה לבוא שלעתיד

קיום ידי על שנפעלת ההמשכה

הגלות) בזמן ∆¿Êc‰המצוות
ÌÈÈelb‰L ‡È�za ·e˙kL∆»««¿»∆«ƒƒ
e�ÈNÚÓa ÌÈÈeÏz „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊaL e�˙„B·ÚÂ«¬»≈∆ƒ¿««»
המצוות בקיום שמוסיפים וככל

התגלות תהיה הגלות בזמן

הנה לבוא, לעתיד יותר גדולה

הדבר È�za‡טעם Èk ,‡e‰ƒ««¿»
‡¯B‰�Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡c ÈelÚa ¯a„Ó ÌLהחושך הפיכת »¿À»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

להתגבר שצריך חושך אין כאשר קיימת שלא מיוחדת מעלה לו שיש לאור,

- ‰ÔB¯˙È31CLÁעליו ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰32שעניין שם בתניא וכמבואר ƒ¿»«»ƒ«…∆
ורצונו הבריאה של והכוונה המטרה בכל קשור לאור החושך הפיכת של זה

עולם שהוא הגשמי הזה בעולם דווקא 'דירה' לו שתהיה הקדושֿברוךֿהוא של

כאן). בהערות (וראה הימנו למטה תחתון שאין Ê‰תחתון ¯B‡c Èelb‰Â¿«ƒ¿∆
(¯wÚa) ÈeÏz (CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È) „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»«»ƒ«…∆»¿ƒ»
‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL ‰ÊÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈∆ƒ¿««»¿∆∆¿»ƒ»…ƒ¿∆

Èelb‰נעלית אלוקית דרגה ÌÓˆÚשל ˙BˆnaL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c «ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿»
˙Èa‰ ÔÓÊaL e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa (¯wÚa) ÈeÏzלעיל כמבואר »¿ƒ»¿«¬≈«¬»≈∆ƒ¿«««ƒ

והביטול לאלוקות ביטול מתוך המצוות קיום ידי על נפעלת זו שהמשכה

הבית. בזמן דווקא הוא והעמוק הפנימי

הפיכת רק לא למעשה זאת, ועם

קיום ידי על לאור החושך

שתהיה התגלות היא המצוות

במעשינו התלויה לבוא לעתיד

גם אלא הגלות בזמן ועבודתנו

בעולם אלוקות והמשכת גילוי

תלוי עצמם המצוות מצד ובאדם

הגלות. בזמן ועבודתנו במעשינו

כדלהלן. ומבאר, מוסיף כך ועל

ÌbL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«
ÌÓˆÚ ˙Bˆn‰c Èelb‰«ƒ¿«ƒ¿«¿»

ÈeÏze�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa »¿«¬≈«¬»≈
Ì‚‰ ,ÂLÎÚהדבר שלכאורה «¿»¬«

לאור חושך הפיכת שכן תמוה

כי הגלות בזמן רק להיות יכולה

אבל חושך יהיה לא לבוא לעתיד

Ï·‡כיוון „È˙ÚÏ ÌbL∆«∆»ƒ»…
,˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«ƒ¿
Ê‡ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ«ƒ¿»

הגאולה שתבוא ∆¿È‰Èƒ‰לאחר
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Ìb ,‡ÏÈÓ·e)¿≈»«««¿»»
Ê‡ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿»

‰È‰zוגילוי המשכה ƒ¿∆
(˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙aעצמם המצוות קיום ידי על ההתגלות למה כן ואם ¿«¿ƒ«¿≈

אלא עוד ולא מצוות נקיים לבוא לעתיד גם והרי הגלות בזמן בעבודתנו תלויה

הזה? בזמן מאשר נעלה יותר באופן יהיה שהקיום

לכך eÓÏL˙ההסבר ‰È‰z ‡·Ï „È˙ÚlL È„Îa Èk ,‡e‰ƒƒ¿≈∆¿»ƒ»…ƒ¿∆¿≈
˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÓÈ„˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ«««¿»»¿«ƒ¿

ÂLÎÚ ‡e‰L BÓkבזמן כעת המצוות קיום בין הגדול ההבדל למרות כי ¿∆«¿»
שעל ההמשכה – שיעור לאין נעלה שהוא לבוא לעתיד המצוות לקיום הגלות

לעתיד שיהיו וגילוי להמשכה והכנה הקדמה היא הזה בזמן המצוות קיום ידי
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g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

ׁשּלאחרי לּמצֹות הכנה ׁשהיּו ּדהאבֹות מהּמצֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ[ּולהעיר
ּתֹורה ּבעּקר33מּתן הּוא זה ענין ׁשּגם לֹומר, ויׁש .[ ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

האדם הּבית, ּבזמן ּכי הּבית. ׁשּבזמן העבֹודה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעלֿידי
ולכןוהעֹול הּגלּות, מּבזמן יֹותר נעלית ּבדרּגא היּו ,34ם ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

וכן הּמצוה, ׁשּקּים [ׁשהאדם הּבית ׁשּבזמן הּמצֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבקּיּום
נעלית] ּבדרּגא היּו הּמצוה, נעׂשתה ׁשּבֹו הּגׁשמי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדבר

ׁשלמּות ׁשּיהיהznbcAהיתה הּמצוֹות ּדקּיּום הּׁשלמּות ְְֵָָ§ª§©ְְְְִִִֵֶֶַַ
לּמצֹות הכנה הם ּדעכׁשו ׁשהּמצֹות זה ולכן לבא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלעתיד
[ויׁש הּבית. ׁשּבזמן ּבמצֹות ּבעּקר הּוא לבא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּדלעתיד
נתוּספּו הּגלּות ׁשּבזמן זה על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלֹומר
וגם וכּו'), מנהגים (הּדּורים ּבמצֹות ענינים וכּמה ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָּכּמה
ּכללּיים ענינים ּגם אּלא ּפרטּיים ענינים רק ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבּתֹורה,
הּגלּות ּבזמן הּקדֹוׁש רּבנּו עלֿידי נסּדרה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ[ּדהּמׁשנה

היה לא ׁשאז הּברייתא35הּגלּותiWw(אּלא ּומּכלֿׁשּכן ,( ֶֶָָָָֹŸ¦ְְִֵֶַַַָָָ
ׁשלמּות ׁשּתהיה ּבכדי הּגלּות], ּבזמן ׁשּנסּדרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּגמרא
ועלֿידיֿזה, הּגלּות, ׁשּבזמן ּומצֹות ּדתֹורה ּבעבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּגם
לּׁשלמּות יבֹואּו הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

לבא]. ּדלעתיד ּומצֹות ּדתֹורה ְְְֲִִִִִָָָָֹהאמּתית

הּמצֹותp‰Â‰ה) ׁשּבקּיּום הּנ"ל ענינים ׁשני ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּנעׂשה והּברּור הּמצוה ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(ההמׁשכה
הּגּלּוי עם עכׁשו ּדהעבֹודה ּבׁשּיכּות ּגם הּוא ְְְֲִִַַַַַָָָָָָעלֿידּה)
ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּדבענין לבא. לעתיד מּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה
ׁשההמׁשכה היא ּדהמׁשכה ׁשהּׁשלמּות ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמצֹות,
ו)ההמׁשכה (העבֹודה ׁשל ענינּה ּגם הרי ּבגּלּוי, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּתהיה
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וש"נ.33) ואילך. 79 ע' שם ואילך. 88 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ספ"כ34)ראה שם וככה והמשך גֿד) (צו, 30 שבהערה תו"ח ראה

המקיימם. האדם בשלימות (גם) תלוי' המצוות דקיום שהשלימות סע"ב).35)ואילך), יו"ד, (ע"ז לרבי שמשי' שאנטנינוס ועד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

-[ÈÚ‰Ïe¯לבוא. דומה דבר ‰Î�‰שמצינו eÈ‰L ˙B·‡‰c ˙Bˆn‰Ó ¿»ƒ≈«ƒ¿¿»»∆»¬»»
‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL ˙BˆnÏ33הן תורה מתן שלאחר שהמצוות ואף «ƒ¿∆¿«¬≈««»

במתן שדווקא בחסידות כמבואר האבות, של מהמצוות יותר נעלית בדרגה

קיום ידי על הגשמית המציאות את לקדש הכוח ישראל לבני ניתן תורה

הגשמי הזה בעולם המצוות

קיימו שהאבות העובדה ואילו

ניתנה שלא עד התורה כל את

החדיר שלא באופן היתה תורה

זאת ובכל בגשמיות, קדושה

הכנה היו האבות שעשו המצוות

בני שעשו למצוות והקדמה

תורה]. מתן לאחר ישראל

‰Ê ÔÈ�Ú ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
לפני שמקיימים שהמצוות

הכנה הם השלימה הגאולה

לעתיד המצוות לקיום והקדמה

גם שהכוונה אף הרי לבוא,

הגלות, בזמן שמקיימים למצוות

מקום מכל wÚa¯כאמור, ‡e‰¿ƒ»
„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ‰קיום של «¿≈»¬»

‰Èa˙המצוות ÔÓÊaLשהיא ∆ƒ¿«««ƒ
יותר טובה והכנה הקדמה

המצוות לקיום יותר ומתאימה

לבוא. ‰Èa˙לעתיד ÔÓÊa Èkƒƒ¿«««ƒ
גילוי בעולם האיר כאשר

ÌÏBÚ‰Âאלוקות Ì„‡‰ ,»»»¿»»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a eÈ‰»¿«¿»«¬≈≈

˙eÏb‰ ÔÓÊaÓשורר כאשר ƒƒ¿««»
המעלים רוחני חושך בעולם

האלוקות, על ,ÔÎÏÂ34ומסתיר ¿»≈
ÔÓÊaL ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«
ÌiwL Ì„‡‰L] ˙Èa‰««ƒ∆»»»∆ƒ≈
¯·c‰ ÔÎÂ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈«»»

˙ÈÏÚ� ‡b¯„a eÈ‰ ,‰Âˆn‰ ‰˙NÚ� BaL ÈÓLb‰האלוקות גילוי כי ««¿ƒ∆∆∆¿»«ƒ¿»»¿«¿»«¬≈
העולם] בכללות אלא המקדש בבית רק לא והשפיע פעל הבית בזמן שהיה

˙eÓÏL ‰˙È‰המצוות ‰BÂˆn˙בקיום Ìei˜c ˙eÓÏM‰ ˙Ó‚„a »¿»¿≈¿À¿««¿≈¿ƒ«ƒ¿
ÂLÎÚc ˙Bˆn‰L ‰Ê ÔÎÏÂ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iLאורך לכל היינו ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»≈∆∆«ƒ¿¿«¿»

הגאולה ועד תורה ממתן ‰e‡השנים ‡·Ï „È˙ÚÏc ˙BˆnÏ ‰�Î‰ Ì‰≈¬»»«ƒ¿ƒ¿»ƒ»…
˙Èa‰ ÔÓÊaL ˙BˆÓa ¯wÚa.הגלות בזמן שמקיימים במצוות ופחות ¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ¿«««ƒ

eÙqÂ˙� ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆∆«≈«¿»ƒ«∆∆ƒ¿««»ƒ¿«¿
Ì‚Â ,('eÎÂ ÌÈ‚‰�Ó ÌÈ¯ec‰) ˙BˆÓa ÌÈ�È�Ú ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ¿¿«

‰¯Bza,הבית בזמן היו שלא תורה חידושי ÌÈ�È�Úנוספו ˜¯ ‡ÏÂ «»¿…«ƒ¿»ƒ

ÌÈiÏÏk ÌÈ�È�Ú Ìb ‡l‡ ÌÈiË¯tובתורה המצוות בקיום ומרכזיים ¿»ƒƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
- והוכחה È„ÈŒÏÚ[ולדוגמא ‰¯cÒ� ‰�Ln‰cשנקרא הנשיא יהודה רבי ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»«¿≈

˙eÏb‰ ÔÓÊa LB„w‰ e�a¯הבית חורבן ‰È‰לאחר ‡Ï Ê‡L ‡l‡) «≈«»ƒ¿««»∆»∆»…»»
˙eÏb‰ ÈL˜35היה זאת ובכל יותר, מאוחרות בשנים שהיה מידה באותה …ƒ«»

הבית), זמן ולא הגלות זמן זה

‡˙ÈÈ¯a‰ ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈«¿«¿»
‡¯Ób‰Âמהמשנה בשונה ¿«¿»»

נשנו ממנה חשובים שחלקים

שנסדרה אלא הבית בזמן

הרי הגלות, בזמן ונחתמה

- והגמרא ¿¿e¯cÒpL∆ƒהברייתא
‰eÏb˙],ונלמדו ÔÓÊaƒ¿««»

הללו וההוספות והחידושים

התורה ובלימוד המצוות בקיום

הם הגלות ≈¿È„Îaƒבזמן
Ìb ˙eÓÏL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿≈«
˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Úa»¬»¿»ƒ¿
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ìb ,‰Ê∆««¿≈»¬»
e‡B·È ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»
‰¯B˙c ˙ÈzÓ‡‰ ˙eÓÏMÏ«¿≈»¬ƒƒ¿»
‡·Ï „È˙ÚÏc ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿»ƒ»…
פעולת שעיקר אף כי ונמצא

התורה של וההקדמה ההכנה

לתורה הגאולה לפני והמצוות

בזמן הוא לבוא שלעתיד ומצוות

העבודה גם למעשה הבית,

את מביאה הגלות שבזמן

שתהיה והמצוות התורה שלימות

לבוא]. לעתיד

˜elÁ‰ ‰p‰Â ההבדל‰) ¿ƒ≈«ƒ
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L ÔÈa≈¿≈ƒ¿»ƒ««

˙Bˆn‰ Ìei˜aL- (האחד ∆¿ƒ«ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰האלוקות -‰Âˆn‰קיוםÈ„ÈŒÏÚLשל e¯a‰Â¯והשני ««¿»»∆«¿≈«ƒ¿»¿«≈

לאור החושך והפיכת מהרע הטוב של ‰e‡וההפרדה (d„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«»»
„È˙ÚÏ ‰fÓ ‰È‰iL Èelb‰ ÌÚ ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰c ˙eÎiLa Ìb«¿«»¿»¬»«¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»ƒ

‡·Ïתלויים לבוא שלעתיד הגילויים שכל התניא מספר לעיל כמובא »…
האמור. ההבדל קיים זה בעניין שגם הגלות, בזמן ועבודתנו »¿ÔÈ�Ú·cƒ¿ƒבמעשינו

‰ÎLÓ‰‰נעלית מדרגה האלוקות ÔÂÈkשל ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ««¿»»∆«¿≈«ƒ¿≈»
Èel‚a ‰È‰z ‰ÎLÓ‰‰L ‡È‰ ‰ÎLÓ‰c ˙eÓÏM‰Lעצם שכן ∆«¿≈¿«¿»»ƒ∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ

השלמות ומשמעות בגלוי איננה שעה שלפי אלא כעת נפעלת ההמשכה פעולת

בעולם, בגלוי תהיה שאז היא לבוא לעתיד d�È�Úשלה Ìb È¯‰הכוונה ¬≈«ƒ¿»»
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יי g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

ׁשּלאחרי לּמצֹות הכנה ׁשהיּו ּדהאבֹות מהּמצֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ[ּולהעיר
ּתֹורה ּבעּקר33מּתן הּוא זה ענין ׁשּגם לֹומר, ויׁש .[ ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

האדם הּבית, ּבזמן ּכי הּבית. ׁשּבזמן העבֹודה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעלֿידי
ולכןוהעֹול הּגלּות, מּבזמן יֹותר נעלית ּבדרּגא היּו ,34ם ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

וכן הּמצוה, ׁשּקּים [ׁשהאדם הּבית ׁשּבזמן הּמצֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבקּיּום
נעלית] ּבדרּגא היּו הּמצוה, נעׂשתה ׁשּבֹו הּגׁשמי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדבר

ׁשלמּות ׁשּיהיהznbcAהיתה הּמצוֹות ּדקּיּום הּׁשלמּות ְְֵָָ§ª§©ְְְְִִִֵֶֶַַ
לּמצֹות הכנה הם ּדעכׁשו ׁשהּמצֹות זה ולכן לבא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלעתיד
[ויׁש הּבית. ׁשּבזמן ּבמצֹות ּבעּקר הּוא לבא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּדלעתיד
נתוּספּו הּגלּות ׁשּבזמן זה על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלֹומר
וגם וכּו'), מנהגים (הּדּורים ּבמצֹות ענינים וכּמה ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָּכּמה
ּכללּיים ענינים ּגם אּלא ּפרטּיים ענינים רק ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבּתֹורה,
הּגלּות ּבזמן הּקדֹוׁש רּבנּו עלֿידי נסּדרה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ[ּדהּמׁשנה

היה לא ׁשאז הּברייתא35הּגלּותiWw(אּלא ּומּכלֿׁשּכן ,( ֶֶָָָָֹŸ¦ְְִֵֶַַַָָָ
ׁשלמּות ׁשּתהיה ּבכדי הּגלּות], ּבזמן ׁשּנסּדרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּגמרא
ועלֿידיֿזה, הּגלּות, ׁשּבזמן ּומצֹות ּדתֹורה ּבעבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּגם
לּׁשלמּות יבֹואּו הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

לבא]. ּדלעתיד ּומצֹות ּדתֹורה ְְְֲִִִִִָָָָֹהאמּתית

הּמצֹותp‰Â‰ה) ׁשּבקּיּום הּנ"ל ענינים ׁשני ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּנעׂשה והּברּור הּמצוה ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(ההמׁשכה
הּגּלּוי עם עכׁשו ּדהעבֹודה ּבׁשּיכּות ּגם הּוא ְְְֲִִַַַַַָָָָָָעלֿידּה)
ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּדבענין לבא. לעתיד מּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה
ׁשההמׁשכה היא ּדהמׁשכה ׁשהּׁשלמּות ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמצֹות,
ו)ההמׁשכה (העבֹודה ׁשל ענינּה ּגם הרי ּבגּלּוי, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּתהיה
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וש"נ.33) ואילך. 79 ע' שם ואילך. 88 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ספ"כ34)ראה שם וככה והמשך גֿד) (צו, 30 שבהערה תו"ח ראה

המקיימם. האדם בשלימות (גם) תלוי' המצוות דקיום שהשלימות סע"ב).35)ואילך), יו"ד, (ע"ז לרבי שמשי' שאנטנינוס ועד
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-[ÈÚ‰Ïe¯לבוא. דומה דבר ‰Î�‰שמצינו eÈ‰L ˙B·‡‰c ˙Bˆn‰Ó ¿»ƒ≈«ƒ¿¿»»∆»¬»»
‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL ˙BˆnÏ33הן תורה מתן שלאחר שהמצוות ואף «ƒ¿∆¿«¬≈««»

במתן שדווקא בחסידות כמבואר האבות, של מהמצוות יותר נעלית בדרגה

קיום ידי על הגשמית המציאות את לקדש הכוח ישראל לבני ניתן תורה

הגשמי הזה בעולם המצוות

קיימו שהאבות העובדה ואילו

ניתנה שלא עד התורה כל את

החדיר שלא באופן היתה תורה

זאת ובכל בגשמיות, קדושה

הכנה היו האבות שעשו המצוות

בני שעשו למצוות והקדמה

תורה]. מתן לאחר ישראל

‰Ê ÔÈ�Ú ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
לפני שמקיימים שהמצוות

הכנה הם השלימה הגאולה

לעתיד המצוות לקיום והקדמה

גם שהכוונה אף הרי לבוא,

הגלות, בזמן שמקיימים למצוות

מקום מכל wÚa¯כאמור, ‡e‰¿ƒ»
„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ‰קיום של «¿≈»¬»

‰Èa˙המצוות ÔÓÊaLשהיא ∆ƒ¿«««ƒ
יותר טובה והכנה הקדמה

המצוות לקיום יותר ומתאימה

לבוא. ‰Èa˙לעתיד ÔÓÊa Èkƒƒ¿«««ƒ
גילוי בעולם האיר כאשר

ÌÏBÚ‰Âאלוקות Ì„‡‰ ,»»»¿»»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a eÈ‰»¿«¿»«¬≈≈

˙eÏb‰ ÔÓÊaÓשורר כאשר ƒƒ¿««»
המעלים רוחני חושך בעולם

האלוקות, על ,ÔÎÏÂ34ומסתיר ¿»≈
ÔÓÊaL ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«
ÌiwL Ì„‡‰L] ˙Èa‰««ƒ∆»»»∆ƒ≈
¯·c‰ ÔÎÂ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈«»»

˙ÈÏÚ� ‡b¯„a eÈ‰ ,‰Âˆn‰ ‰˙NÚ� BaL ÈÓLb‰האלוקות גילוי כי ««¿ƒ∆∆∆¿»«ƒ¿»»¿«¿»«¬≈
העולם] בכללות אלא המקדש בבית רק לא והשפיע פעל הבית בזמן שהיה

˙eÓÏL ‰˙È‰המצוות ‰BÂˆn˙בקיום Ìei˜c ˙eÓÏM‰ ˙Ó‚„a »¿»¿≈¿À¿««¿≈¿ƒ«ƒ¿
ÂLÎÚc ˙Bˆn‰L ‰Ê ÔÎÏÂ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iLאורך לכל היינו ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»≈∆∆«ƒ¿¿«¿»

הגאולה ועד תורה ממתן ‰e‡השנים ‡·Ï „È˙ÚÏc ˙BˆnÏ ‰�Î‰ Ì‰≈¬»»«ƒ¿ƒ¿»ƒ»…
˙Èa‰ ÔÓÊaL ˙BˆÓa ¯wÚa.הגלות בזמן שמקיימים במצוות ופחות ¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ¿«««ƒ

eÙqÂ˙� ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆∆«≈«¿»ƒ«∆∆ƒ¿««»ƒ¿«¿
Ì‚Â ,('eÎÂ ÌÈ‚‰�Ó ÌÈ¯ec‰) ˙BˆÓa ÌÈ�È�Ú ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ¿¿«

‰¯Bza,הבית בזמן היו שלא תורה חידושי ÌÈ�È�Úנוספו ˜¯ ‡ÏÂ «»¿…«ƒ¿»ƒ

ÌÈiÏÏk ÌÈ�È�Ú Ìb ‡l‡ ÌÈiË¯tובתורה המצוות בקיום ומרכזיים ¿»ƒƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
- והוכחה È„ÈŒÏÚ[ולדוגמא ‰¯cÒ� ‰�Ln‰cשנקרא הנשיא יהודה רבי ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»«¿≈

˙eÏb‰ ÔÓÊa LB„w‰ e�a¯הבית חורבן ‰È‰לאחר ‡Ï Ê‡L ‡l‡) «≈«»ƒ¿««»∆»∆»…»»
˙eÏb‰ ÈL˜35היה זאת ובכל יותר, מאוחרות בשנים שהיה מידה באותה …ƒ«»

הבית), זמן ולא הגלות זמן זה

‡˙ÈÈ¯a‰ ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈«¿«¿»
‡¯Ób‰Âמהמשנה בשונה ¿«¿»»

נשנו ממנה חשובים שחלקים

שנסדרה אלא הבית בזמן

הרי הגלות, בזמן ונחתמה

- והגמרא ¿¿e¯cÒpL∆ƒהברייתא
‰eÏb˙],ונלמדו ÔÓÊaƒ¿««»

הללו וההוספות והחידושים

התורה ובלימוד המצוות בקיום

הם הגלות ≈¿È„Îaƒבזמן
Ìb ˙eÓÏL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿≈«
˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Úa»¬»¿»ƒ¿
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ìb ,‰Ê∆««¿≈»¬»
e‡B·È ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»
‰¯B˙c ˙ÈzÓ‡‰ ˙eÓÏMÏ«¿≈»¬ƒƒ¿»
‡·Ï „È˙ÚÏc ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿»ƒ»…
פעולת שעיקר אף כי ונמצא

התורה של וההקדמה ההכנה

לתורה הגאולה לפני והמצוות

בזמן הוא לבוא שלעתיד ומצוות

העבודה גם למעשה הבית,

את מביאה הגלות שבזמן

שתהיה והמצוות התורה שלימות

לבוא]. לעתיד

˜elÁ‰ ‰p‰Â ההבדל‰) ¿ƒ≈«ƒ
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L ÔÈa≈¿≈ƒ¿»ƒ««

˙Bˆn‰ Ìei˜aL- (האחד ∆¿ƒ«ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰האלוקות -‰Âˆn‰קיוםÈ„ÈŒÏÚLשל e¯a‰Â¯והשני ««¿»»∆«¿≈«ƒ¿»¿«≈

לאור החושך והפיכת מהרע הטוב של ‰e‡וההפרדה (d„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«»»
„È˙ÚÏ ‰fÓ ‰È‰iL Èelb‰ ÌÚ ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰c ˙eÎiLa Ìb«¿«»¿»¬»«¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»ƒ

‡·Ïתלויים לבוא שלעתיד הגילויים שכל התניא מספר לעיל כמובא »…
האמור. ההבדל קיים זה בעניין שגם הגלות, בזמן ועבודתנו »¿ÔÈ�Ú·cƒ¿ƒבמעשינו

‰ÎLÓ‰‰נעלית מדרגה האלוקות ÔÂÈkשל ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ««¿»»∆«¿≈«ƒ¿≈»
Èel‚a ‰È‰z ‰ÎLÓ‰‰L ‡È‰ ‰ÎLÓ‰c ˙eÓÏM‰Lעצם שכן ∆«¿≈¿«¿»»ƒ∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ

השלמות ומשמעות בגלוי איננה שעה שלפי אלא כעת נפעלת ההמשכה פעולת

בעולם, בגלוי תהיה שאז היא לבוא לעתיד d�È�Úשלה Ìb È¯‰הכוונה ¬≈«ƒ¿»»
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ּובענין ׁשּלּה. הּגּלּוי לבא לעתיד ׁשּיהיה הּוא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעכׁשו
הּוא העבֹודה ׁשל ׁשענינּה ּכיון הּמצֹות, ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּברּור
חׁש ׁשּיׁשנֹו נרּגׁש זֹו ׁשּבעבֹודה היינּו ,החׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּברּור
ּדלעתיד והּגּלּוי עכׁשו העבֹודה הרי לבררֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּצרי

הּטמאה רּוח (ואת עלֿידיֿזה מן`xiarׁשּיהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻ©£¦ִ
ענינים.36הארץ ׁשני הם ,( ְְִִֵֵֶָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהּפרּוׁש מביא אינֹו הּנ"ל ׁשּבּמאמר זה יּובן ¿«ƒ∆ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
וגם ּבגלּות, הּירידה על קאי ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשהּבאים
הּמצֹות ׁשּקּיּום מּזה ּכי ׁשּבּמאמר, הּפרּוׁשים ּדׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּסדר

הׁשרׁשה, ּבׁשם ּבּכתּוב נקרא הׁשרׁשהDpiprCעכׁשו ׁשל ְְְְִֵַַַָָָָָ§¦§¨¨ְֶַָָ
ׁשהענין מּוכח, צמיחה, להביא ּבכדי הּוא ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ(זריעה)
ׁשעלֿידי ההמׁשכה הּוא זה ׁשּבפסּוק הּמצֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדקּיּום
מביא אינֹו ולכן עלֿידּה. ׁשּנעׂשה הּברּור ולא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצוה
מעלת ּכי ּבּגלּות, הּירידה על קאי ׁשהּבאים הּפרּוׁש ְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכאן
ׁשעלֿידי לּבירּור ּבנֹוגע היא הּגלּות ׁשּבזמן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהעבֹודה
היא הּמצוה ׁשעלֿידי ההמׁשכה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמצוה,
ּגם וזהּו גֿד). סעיף (ּכּנ"ל הּבית ׁשּבזמן ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָיֹותר
עכׁשו הּמצֹות קּיּום על קאי יעקב ׁשּיׁשרׁש ּׁשהּפירּוש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמה
על קאי יעקב ׁשּיׁשרׁש להּפירּוׁש ּובהמׁש לאחרי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבא
ההמׁשכה ּכי לבא, לעתיד ׁשּיהיה הּנׁשמה ׁשרׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּגּלּוי
יעקב) יׁשרׁש (ׁשּבּפסּוק עכׁשו הּמצֹות קּיּום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשעלֿידי
ׁשל ענינּה א), סעיף (ּכּנ"ל הּנׁשמה ׁשרׁש המׁשכת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהיא
יתילידּון. ּבגּלּוי, לבא לעתיד ׁשּתהיה הּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹההמׁשכה

ּדקּיּוםCÈ¯ˆÂו) הּׁשּיכּות הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְִִִִֵַַַַָָ
(ּפרּוׁש להּגאּלה הּׁשני) (ּפרּוׁש עכׁשו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֻהּמצֹות
המׁשכת ׁשל ׁשענינּה יעקב, ּדיׁשרׁש ּבענין הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהראׁשֹון)
ּומּזה ּבגּלּוי, ּתהיה ׁשההמׁשכה הּוא עכׁשו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשרׁש
הּתרּגּום ׁשּמעּתיק לפני עֹוד (ּבתחּלתֹו, ּבּמאמר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאֹומר

ׁשהּת מּובןיֹונתן) הּגאּלה, על הּפסּוק מפרׁש יֹונתן רּגּום ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

È‰iL‰והמטרה ‡e‰ ÂLÎÚ ‰ÎLÓ‰‰(Â ‰„B·Ú‰) ÏL„È˙ÚÏ ∆»¬»¿««¿»»«¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ
dlL Èelb‰ ‡·Ï,שלה והשלמות הפעולה, היינו עצמה, שהעבודה ונמצא »…«ƒ∆»

אחד. עניין בעצם הם התוצאה, ‰Bˆn˙,היינו È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿««≈∆«¿≈«ƒ¿
CLÁ‰ ¯e¯a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ÏL d�È�ÚL ÔÂÈk,לאור והפיכתו ≈»∆ƒ¿»»∆»¬»≈«…∆

Lb¯� BÊ ‰„B·ÚaL e�ÈÈ‰«¿∆«¬»ƒ¿»
CÈ¯vL CLÁ B�LiL∆∆¿…∆∆»ƒ
‰„B·Ú‰ È¯‰ ,B¯¯·Ï¿»¿¬≈»¬»
„È˙ÚÏc Èelb‰Â ÂLÎÚ«¿»¿«ƒƒ¿»ƒ
˙‡Â) ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿≈∆¿∆
ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯««À¿»«¬ƒƒ

ı¯‡‰36È�L Ì‰ ,( »»∆≈¿≈
ÌÈ�È�Úבזמן כי מזה זה שונים ƒ¿»ƒ

צורך ויש ניכר החושך הגלות

ואילו ולבררו איתו להתעסק

של מציאות תהיה לא לעתיד

הבדל שיש ונמצא כלל חושך

והתוצאה הפעולה בין גדול

שלה.

Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂההסבר ¿«ƒ∆»
בתחילת שהועלו לשאלות

- Ó‡naL¯המאמר ‰Ê∆∆««¬»
Ï"p‰'צדק ה'צמח אדמו"ר של ««

Le¯t‰ ‡È·Ó B�È‡שמובא ≈≈ƒ«≈
ב'תורה הזקן רבנו של במאמר

ÏÚאור' È‡˜ ÌÈ‡a‰L∆«»ƒ»≈«
Ì‚Â ,˙eÏ‚a ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈLe¯t‰ È�Lc ¯„q‰«≈∆ƒ¿≈«≈ƒ

¯Ó‡naLלפיו שהפירוש כך ∆««¬»
שורש לגילוי מתייחס "ישרש"

מופיע לבוא לעתיד הנשמה

לפיו הפירוש ואילו ראשון,

המצוות לקיום מתייחס "ישרש"

למרות שני כפירוש מופיע עכשיו

הסדר המאורעות סדר שמבחינת

הפוך, להיות צריך fÓ‰היה Èkƒƒ∆
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«¿»
ÌLa ·e˙ka ‡¯˜�ƒ¿»«»¿≈

‰L¯L‰("ישרש")d�È�Úc , «¿»»¿ƒ¿»»
ומטרתה ∆ÏLכוונתה

ÔÈ�Ú‰L ,ÁÎeÓ ,‰ÁÈÓˆ ‡È·‰Ï È„Îa ‡e‰ (‰ÚÈ¯Ê) ‰L¯L‰«¿»»¿ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ¿»
‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙaL ˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿∆¿»∆««¿»»∆«¿≈«ƒ¿»

אלוקות וגילוי להמשכת הולם משל היא צמיחה ‰e¯a¯כי ‡ÏÂהחושך של ָָ¿…«≈
d„ÈŒÏÚ ‰NÚpL.זריעה מתוך לצמיחה לדמות אין מאותהÔÎÏÂשאותו ∆«¬∆«»»¿»≈

על ולא המצווה קיום ידי שעל והגילוי ההמשכה על שמדובר כיוון סיבה,

צדק' ה'צמח והחושך, הגלות È·Ó‡בירור B�È‡במאמרÔ‡kאתLe¯t‰ ≈≈ƒ»«≈
Èk ,˙eÏba ‰„È¯i‰ ÏÚ È‡˜ ÌÈ‡a‰L,לעיל שהוסבר ÏÚÓ˙כפי ∆«»ƒ»≈««¿ƒ»«»ƒ«¬«

¯e¯ÈaÏ Ú‚B�a ‡È‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰והפיכתו החושך של »¬»∆ƒ¿««»ƒ¿≈««≈
È„ÈŒÏÚLלאור ‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿»«∆≈≈««¿»»∆«¿≈

¯˙BÈ ‡È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ≈
˙Èa‰ ÔÓÊaL ‰„B·Úa»¬»∆ƒ¿«««ƒ

.(„Œ‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
Ìb e‰ÊÂהטעם‰Ó ¿∆««

·˜ÚÈ L¯LiL ˘e¯Èt‰M∆«≈∆«¿≈«¬…
˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ È‡»̃≈«ƒ«ƒ¿
È¯Á‡Ï ‡a ÂLÎÚ«¿»»¿«¬≈
Le¯Èt‰Ï CLÓ‰·e¿∆¿≈¿«≈
ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LiL∆«¿≈«¬…»≈«
‰ÓLp‰ L¯L Èelbƒ…∆«¿»»
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

הסדרלמרות הזמנים שמבחינת

ŒÏÚLהפוך, ‰ÎLÓ‰‰ Èkƒ««¿»»∆«
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¿»
(·˜ÚÈ L¯LÈ ˜eÒtaL)∆«»«¿≈«¬…
L¯L ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«…∆
,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÓLp‰«¿»»««¿ƒ

d�È�ÚומטרתהÏL ƒ¿»»∆
‰È‰zL ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ¿∆
,Èel‚a ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿ƒ

Ôe„ÈÏÈ˙Èכשם) "יוולדו" ƒ¿¿ƒ
אל מהעלם יוצא הוולד שבלידה

במאמר הפירושים וסדר הגילוי)

הפירוש בא שתחילה הוא

והכוונה המטרה את המבאר

של וה"לידה" (הגילוי הפנימית

לבוא) לעתיד הנשמה שורש

המבאר הפירוש בא כך ואחר

– הזו המטרה את משיגים כיצד

עכשיו. המצוות קיום ידי על

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Âסדר ועדיין ¿»ƒ¿»ƒ
ביאור: דורש במאמר הדברים

,Ï"p‰ ¯e‡a ÈÙÏcƒ¿ƒ≈««
˙Bˆn‰ Ìei˜c ˙eÎiM‰««»¿ƒ«ƒ¿
È�M‰ Le¯t) ÂLÎÚ«¿»≈«≈ƒ

ÚÈ˜·,בפסוק L¯LÈc ÔÈ�Úa ‡e‰ (ÔBL‡¯‰ Le¯t) ‰l‡b‰Ï (¿«¿À»≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈«¬…
והמטרהd�È�ÚLכלומר ÂLÎÚהכוונה L¯M‰ ˙ÎLÓ‰ ÏLילפנ ∆ƒ¿»»∆«¿»««…∆«¿»
Èel‚aהגאולה ‰È‰z ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰הגאולה לפני עכשיו, כבר ∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ

Ìeb¯z‰ ˜ÈzÚnL È�ÙÏ „BÚ ,B˙lÁ˙a) ¯Ó‡na ¯ÓB‡L ‰fÓeƒ∆∆≈««¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ««¿
Ô·eÓ ,‰l‡b‰ ÏÚ ˜eÒt‰ L¯ÙÓ Ô˙�BÈ Ìeb¯z‰L (Ô˙�BÈ»»∆««¿»»¿»≈«»««¿À»»
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g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

ׁשּיׁשרׁש ׁשהּפרּוׁש ּדזה מׁשמע ּומּזה הּפרּוׁש, עּקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּזהּו
ּובהמׁש לאחרי ּבא עכׁשו הּמצֹות קּיּום על קאי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹיעקב
עכׁשו הּמצֹות ׁשּקּיּום לפי הּוא, יֹונתן, הּתרּגּום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָלפרּוׁש

הּגאּלה. ענין לכללּות ּבהמׁש ְְְְְִִֵֶַַָָָֻּבא

LÈÂעל ׁשּקאי הּפרּוׁש ּבּמאמר ׁשּמקּדים ּדזה לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
מהּתֹורה, נמׁשכים הענינים ּכל ּכי הּוא, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻהּגאּלה,

עלמא ּוברא ּבאֹורייתא ׁשּבּתֹורה37אסּתּכל ועלֿידי , ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּגאּלה ּבעֹולם ּגם ּכ נמׁש הּגאּלה, ענין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻמקּדימים
(ּומּכלֿׁשּכן יהּודי ּדכאׁשר ּולהֹוסיף, יֹותר. ּבהקּדם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּתהיה

ׁשּלֹו38נׂשיא הּמחׁשבה טֹוב, ענין עלּֿדבר חֹוׁשב ( ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
צדק' ה'צמח ּכמאמר ּבפעל. יהיה ׁשּכן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּפֹועלת

אדמּו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי גּוט39ׁשּנתּפרסם טראכט ְְְְְְִֵֵֶַַַַ
אדמּו"ר מֹו"ח כ"ק וסּפר גּוט. זין צדק'40וועט ׁשה'צמח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשל מחׁשבּתֹו ועלֿידי החסידים, לאחד זה מאמר ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר
ׁשכ"ק ּדזה לֹומר, ויׁש ּבפעל. גּוט ּגעווארן איז ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹהחסיד
ׁשארע עלֿידי ּכי הּוא הּנ"ל, סּפּור הֹוסיף אדמּו"ר ְְִִִֵֵֶַַַַַמֹו"ח

הּידּוע ועלּֿדר ּבגׁשמּיּות. ּגם זה נמׁש ּבפעל, ּדזה41ּכן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּבהתאם (ּבגׁשמּיּות) ּפעּלֹות ּגם עׂשּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻׁשהּנביאים
ּדהּנבּואה הּקׁשר נעׂשה עלֿידיֿזה ּכי הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלנבּואתם,
הּמחׁשבה ּדכאׁשר לֹומר, ויׁש העֹולם. (ּגׁשמּיּות) ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָעם
יֹותר. עֹוד ּפֹועלת היא ּבמעׂשה, ּומּכלֿׁשּכן ּבדּבּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבאה
לזה ּדנֹוסף ּדידן, ּבּנּדֹון ְְְְִִֶַַַַַַַָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
ׁשהּבאים הּפרּוׁש (להקּדים צדק' ּדה'צמח ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמחׁשבה

יע הּואיׁשרׁש (מעׂשה), ּבכתב ּבאה הּגאּלה) על קאי קב ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבּתֹורה. חלק ֵֶַַָּגם
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אֿב.37) קסא, אייער38)זח"ב טראכטן, זאלט רבי איר טראכטן, מיין העלפט וואס החסיד, אמר הבאה: שבהערה ַַָָבאגרותֿקודש

העלפן. קען תקלז.39)טראכטן ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ב. קנט, א כרך א40)לקו"ד קנט, שם בלקו"ד בארוכה ַ

שם.41)ואילך. לך לך הרקטני על לבוש ו. יב, לך לך עה"פ רמב"ן גם וראה ב. דרוש הר"ן דרשות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e‰fLשלפני לזמן שהכוונה הפירוש (ולא הגאולה על שהכוונה הפירוש ∆∆
הוא L¯LiLהגאולה) Le¯t‰L ‰Êc ÚÓLÓ ‰fÓe ,Le¯t‰ ¯wÚƒ≈«≈ƒ∆«¿«¿∆∆«≈∆«¿≈

CLÓ‰·e È¯Á‡Ï ‡a ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ«¬…»≈«ƒ«ƒ¿«¿»»¿«¬≈¿∆¿≈
Ô˙�BÈ Ìeb¯z‰ Le¯ÙÏ,הגאולה על הפסוק את ÈÙÏהמפרש ,‡e‰ ¿≈««¿»»¿ƒ

‡a ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«¿»»
ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎÏ CLÓ‰a¿∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«

‰l‡b‰כמשמעות ולא «¿À»
לפני לעכשיו, שהכוונה הדברים

הגאולה!.
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‰¯Bza.כנ"ל בעולם, ומשפיעה פועלת התורה והרי «»
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יג g"nyzd zah h"i ,zeny zyxt zay

ׁשּיׁשרׁש ׁשהּפרּוׁש ּדזה מׁשמע ּומּזה הּפרּוׁש, עּקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּזהּו
ּובהמׁש לאחרי ּבא עכׁשו הּמצֹות קּיּום על קאי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹיעקב
עכׁשו הּמצֹות ׁשּקּיּום לפי הּוא, יֹונתן, הּתרּגּום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָלפרּוׁש

הּגאּלה. ענין לכללּות ּבהמׁש ְְְְְִִֵֶַַָָָֻּבא

LÈÂעל ׁשּקאי הּפרּוׁש ּבּמאמר ׁשּמקּדים ּדזה לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
מהּתֹורה, נמׁשכים הענינים ּכל ּכי הּוא, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻהּגאּלה,

עלמא ּוברא ּבאֹורייתא ׁשּבּתֹורה37אסּתּכל ועלֿידי , ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּגאּלה ּבעֹולם ּגם ּכ נמׁש הּגאּלה, ענין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻמקּדימים
(ּומּכלֿׁשּכן יהּודי ּדכאׁשר ּולהֹוסיף, יֹותר. ּבהקּדם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּתהיה

ׁשּלֹו38נׂשיא הּמחׁשבה טֹוב, ענין עלּֿדבר חֹוׁשב ( ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
צדק' ה'צמח ּכמאמר ּבפעל. יהיה ׁשּכן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּפֹועלת

אדמּו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי גּוט39ׁשּנתּפרסם טראכט ְְְְְְִֵֵֶַַַַ
אדמּו"ר מֹו"ח כ"ק וסּפר גּוט. זין צדק'40וועט ׁשה'צמח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשל מחׁשבּתֹו ועלֿידי החסידים, לאחד זה מאמר ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר
ׁשכ"ק ּדזה לֹומר, ויׁש ּבפעל. גּוט ּגעווארן איז ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹהחסיד
ׁשארע עלֿידי ּכי הּוא הּנ"ל, סּפּור הֹוסיף אדמּו"ר ְְִִִֵֵֶַַַַַמֹו"ח

הּידּוע ועלּֿדר ּבגׁשמּיּות. ּגם זה נמׁש ּבפעל, ּדזה41ּכן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּבהתאם (ּבגׁשמּיּות) ּפעּלֹות ּגם עׂשּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻׁשהּנביאים
ּדהּנבּואה הּקׁשר נעׂשה עלֿידיֿזה ּכי הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלנבּואתם,
הּמחׁשבה ּדכאׁשר לֹומר, ויׁש העֹולם. (ּגׁשמּיּות) ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָעם
יֹותר. עֹוד ּפֹועלת היא ּבמעׂשה, ּומּכלֿׁשּכן ּבדּבּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבאה
לזה ּדנֹוסף ּדידן, ּבּנּדֹון ְְְְִִֶַַַַַַַָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
ׁשהּבאים הּפרּוׁש (להקּדים צדק' ּדה'צמח ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמחׁשבה

יע הּואיׁשרׁש (מעׂשה), ּבכתב ּבאה הּגאּלה) על קאי קב ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבּתֹורה. חלק ֵֶַַָּגם
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אֿב.37) קסא, אייער38)זח"ב טראכטן, זאלט רבי איר טראכטן, מיין העלפט וואס החסיד, אמר הבאה: שבהערה ַַָָבאגרותֿקודש

העלפן. קען תקלז.39)טראכטן ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ב. קנט, א כרך א40)לקו"ד קנט, שם בלקו"ד בארוכה ַ

שם.41)ואילך. לך לך הרקטני על לבוש ו. יב, לך לך עה"פ רמב"ן גם וראה ב. דרוש הר"ן דרשות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e‰fLשלפני לזמן שהכוונה הפירוש (ולא הגאולה על שהכוונה הפירוש ∆∆
הוא L¯LiLהגאולה) Le¯t‰L ‰Êc ÚÓLÓ ‰fÓe ,Le¯t‰ ¯wÚƒ≈«≈ƒ∆«¿«¿∆∆«≈∆«¿≈
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Ìb eNÚ ÌÈ‡È·p‰L∆«¿ƒƒ»«
(˙eiÓL‚a) ˙BlÚt¿À¿«¿ƒ

Ì˙‡e·�Ï Ì‡˙‰aוכאשר ¿∆¿≈ƒ¿»»
הקדושֿברוךֿהוא להם מסר

לעשות להם נאמר נבואה

מסויימות גשמיות פעולות

(וזאת הנבואה לתוכן בהתאם

עניין היה הנבואה שתוכן למרות

רק היא הגשמית והפעולה רוחני

לא ולכאורה הרוחני לעניין משל

והתועלת הצורך מה מובן

הגשמית), Èkבפעולה ,‡e‰ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚהגשמית הפעולה «¿≈∆

‰NÚ�ונפעל ‰Lw¯נגרם «¬∆«∆∆
(˙eiÓLb) ÌÚ ‰‡e·p‰c¿«¿»ƒ«¿ƒ

.ÌÏBÚ‰»»
¯ÓBÏ LÈÂ,בענייננו גם זה לפי ¿≈«

‰·LÁn‰ ¯L‡Îcהטובה ¿«¬∆««¬»»
ÔkLŒÏkÓe ¯ea„a ‰‡a»»¿ƒƒ»∆≈

¯˙BÈ „BÚ ˙ÏÚBt ‡È‰ ,‰NÚÓaהחשיבות גודל מובן כן ואם ¿«¬∆ƒ∆∆≈
לפעול הדבר בכוח כמה ועד הגאולה על מדבר שהפסוק הפירוש שבהקדמת

הגאולה. Ô„Ècלקירוב ÔBcpa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ,שלנו בנושא ¿««««»¿«»«ƒƒ«
Le¯t‰ ÌÈc˜‰Ï) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰c ‰·LÁn‰L ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆««¬»»¿«∆«∆∆¿«¿ƒ«≈
,(‰NÚÓ) ·˙Îa ‰‡a (‰l‡b‰ ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰L∆«»ƒ«¿≈«¬…»≈««¿À»»»ƒ¿»«¬∆

המעשה הרי דיבור או מחשבה לגבי מעלה בה יש כן ÏÁ˜ואם Ìb ‡e‰«≈∆
‰¯Bza.כנ"ל בעולם, ומשפיעה פועלת התורה והרי «»
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ימהרּוÈ‰ÈÂז) אּלּו ּבענינים הּדּבּור ׁשעלֿידי רצֹון, ƒƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
עלֿידי ּובפרט יֹותר, עֹוד זה ּכל ְְְִִֵֵֶַָָָויזרזּו
הּמעינֹות והפצת ּבכלל הּיהדּות ּדהפצת ְְֲֲֲֲִַַַַַַַַָָָָָָהעבֹודה

הּיעּוד42ּבפרט לקּיּום קרֹובה הכנה ׁשּזֹוהי מלאה43, ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
וחֹותם סּיּום מכּסים, לּים ּכּמים הוי' את ּדעה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהארץ

הרמּב"ם ׁשל טבת44ספרֹו ּדכ"ף ההּלּולא ),45(ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשם ׁשּיׁש לידע ספרֹו התחלת עם ּגם קׁשּור זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין
ספרֹו קּדיׁשא ּתניא הּספר עם ּגם קׁשּור וזה ראׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמצּוי

טבת ּדכ"ד ההּלּולא (ּבעל הּזקן אדמּו"ר ּבֹו46ׁשל ,(47 ְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשל ׁשּזכּותם ויהיֿרצֹון הּׁשם. ּדידיעת הענינים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּבארּו
עניני ּכל הּנ"ל ּבספריהם ולּקטּו ׁשּקּבצּו ההּלּולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעלי

ׁשמקּבץ ּתֹורה מׁשנה ספר – ההלכֹות48הּתֹורה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכל הּמלּקט (ּתניא) אמרים לּקּוטי וספר ּדתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדנגלה
אֹור' 'תֹורה הּספרים וגם הּתֹורה, ּדפנימּיּות ְְְְִִִִִִַַַָָָָָהענינים

העּקריים הּמאמרים נלקטּו ׁשּבהם ּתֹורה' ׁשל49ו'לּקּוטי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יקרב – צדק' ה'צמח עלֿידי ׁשּנסּדרּו ּכפי הּזקן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאדמּו"ר

ׁשּבהפטֹורה הּיעּוד קּיּום יֹותר עֹוד ואּתם50וימהר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
עצמֹו הּקּב"ה עלֿידי יׂשראל, ּבני אחד לאחד ,51ּתלּקטּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

לארץ יחד ּכּלנּו ונל ּכּלנּו, את ילּקט מּמׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּבקרֹוב
אתהּק אלקי ה' ירחיב ּבהרחבה, ׁשּתהיה (ּכמֹו דׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּיּבנה52ּגבל הּמקּדׁש ּולבית לירּוׁשלים – ּגּופא וׁשם ( ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּמׁש. ּבימינּו ְְִֵֵַָָָּבמהרה
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בתחלתו.42) טוב שם בכתר גם נדפסה – דהבעש"ט הידועה באגה"ק ט.43)כמ"ש יא, זה44)ישעי' מאמר אמירת שבשנת

זה. משבת שמתברך טבת, בכ"ד הי' ליום) פרקים (ג' להרמב"ם הי"ד ספר דלימוד הרביעי מחזור סיום הגדולים45)(תשמ"ח) שם

חל (תשמ"ח) המאמר אמירת שבשנת – וש"נ. .1 הע' 26 ע' חכ"ו לקו"ש וראה בסופו. רמב"ם ערך גדולים מערכת להחיד"א

שמות. פ' ש"ק 46.1)למחרת הערה לעיל ראה – במוצש"ק שהוא (תש"נ) זו בשנה ובפרט זה. משבת בחלק47)שמתברך גם

עצות הוא שבעיקרו אף העניניםzcearaהראשון, נתבארו שבו השני בחלק ובפרט א), ד, התניא (הקדמת dpen`eה' cegic.

תורה.48) משנה לספרו בהקדמתו הרמב"ם נלקטו49)כמ"ש ולקו"ת דתו"א שהמאמרים י"דmiitl`nכידוע יום" ("היום מאמרים

א'). יב.50)אדר כז, ג.51)ישעי' ל, נצבים עה"פ רש"י עה"פ.52)ראה ובפרש"י ח יט, שופטים עה"פ. ובספרי כ יב, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

el‡ ÌÈ�È�Úa ¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ È‰ÈÂ (Êלהקדמת פעולות של ƒƒ»∆«¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
BÈ˙¯הגאולה „BÚ ‰Ê Ïk eÊ¯ÊÈÂ e¯‰ÓÈ,בפועלÈ„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ¿«¬ƒ»¿»∆≈ƒ¿»«¿≈

Ë¯Ùa ˙B�ÈÚn‰ ˙ˆÙ‰Â ÏÏÎa ˙e„‰i‰ ˙ˆÙ‰c ‰„B·Ú‰42, »¬»«¬»«««¬ƒ¿»«¬»«««¿»ƒ¿»
„eÚi‰ Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰�Î‰ È‰BfL43˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«ƒ»¿»»»∆≈»∆

,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰¬»»««ƒ«»¿«ƒ
הוא זה נבואי ÌeiÒƒשיעוד

B¯ÙÒ Ì˙BÁÂ'תורה 'משנה ¿»ƒ¿
Ì"aÓ¯‰ ÏL44ÏÚa) ∆»«¿«««

Û"Îc ‡Ïel‰‰«ƒ»¿»
˙·Ë45יום חל טבת כ"ף שביום ≈≈
הרמב"ם),הסת של לקותו

‰Ê ÔÈ�ÚLשכל הפסוק תוכן ∆ƒ¿»∆
את בדעה מלא יהיה כולו העולם

כל את מכסים שהמים כשם ה'

‰˙ÏÁ˙הים ÌÚ Ìb ¯eL»̃«ƒ«¿»«
B¯ÙÒלהרמב"ם תורה' 'משנה ƒ¿

החכמות ועמוד היסודות (יסוד

(-ÈeˆÓ ÌL LiL Ú„ÈÏ≈«∆≈»»
,ÔBL‡¯.'ה את לדעת היינו ƒ

‰ÊÂ'ה ידיעת Ìbעניין ¯eL˜ ¿∆»«
‡LÈc˜ ‡È�z ¯Ùq‰ ÌÚƒ«≈∆«¿»«ƒ»
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ÏL B¯ÙÒƒ¿∆«¿«»≈
„"Îc ‡Ïel‰‰ ÏÚa)«««ƒ»¿

˙·Ë46חל הסתלקותו שיום ≈≈
טבת), כ"ד בספרBa47ביום

‰ÌÈ�È�Úהתניא e¯‡a˙�ƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
.ÌM‰ ˙ÚÈ„Ècƒƒ««≈

ÏL Ì˙eÎfL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»∆
‡Ïel‰‰ ÈÏÚaהרמב"ם «¬≈«ƒ»
הזקן ¿eˆawL∆ƒואדמו"ר

Ï"p‰ Ì‰È¯ÙÒa eËwÏÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆««
Yאת ‰¯Bz‰ È�È�Ú Ïk»ƒ¿¿≈«»

‰¯Bz ‰�LÓ ¯ÙÒלהרמב"םıa˜ÓL48את ‰‰BÎÏ˙ומלקט Ïk ≈∆ƒ¿∆»∆¿«≈»«¬»
(‡È�z) ÌÈ¯Ó‡ ÈËewÏ ¯ÙÒÂ ,‰¯B˙c ‰Ï‚�cהזקן לאדמו"ר ¿ƒ¿∆¿»¿≈∆ƒ≈¬»ƒ«¿»

ËwÏn‰אתÌÈ¯Ùq‰ Ì‚Â ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùc ÌÈ�È�Ú‰ Ïk «¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ«»¿««¿»ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'(אסתר ומגילת ושמות בראשית Bz¯‰'(על ÈËewÏ'Âעל) »¿ƒ≈»

ושיר דברים במדבר, ויקרא,

�eË˜Ïהשרים) Ì‰aL∆»∆ƒ¿¿
ÌÈÈ¯wÚ‰ ÌÈ¯Ó‡n‰49 ««¬»ƒ»ƒ»ƒƒ

‡„eÓ"¯והיסודיים ÏL∆«¿
ŒÏÚ e¯cÒpL ÈÙk Ô˜f‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿¿«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ È„Èשליקט ¿≈«∆«∆∆
שבספרים המאמרים את ובחר

של רבים מאמרים מתוך אלה

לדפוס אותם וסידר הזקן אדמו"ר

אלה ענינים וקיבוץ ליקוט –

BÚ„בתורה ¯‰ÓÈÂ ·¯˜È¿»≈ƒ«≈
„eÚi‰ Ìei˜ ¯˙BÈ≈ƒ«ƒ

‰¯BËÙ‰aL50,זו שבת של ∆««¿»
אודות שמות, פרשת שבת

- השלימה ∆»¿Ìz‡Âהגאולה
È�a „Á‡ „Á‡Ï eËwÏz¿À¿¿∆»∆»¿≈
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈«»»

BÓˆÚ51LnÓ ·B¯˜aL , «¿∆¿»«»
ËwÏÈהקדושֿברוךֿהוא ¿«≈
CÏ�Âויאסוף ,e�lk ˙‡∆À»¿≈≈

L„w‰ ı¯‡Ï „ÁÈ e�lkÀ»««¿∆∆«…∆
,‰·Á¯‰a ‰È‰zL BÓk)¿∆ƒ¿∆¿«¿»»
לבוא שלעתיד בתורה כמובטח

˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È«¿ƒ¡…∆∆
EÏ·b52ÌLÂ הקודש) בארץ ¿À¿¿»
‡Ùebנלך –ÌÈÏLe¯ÈÏ »ƒ»«ƒ

‰�aiL Lc˜n‰ ˙È·Ïe¿≈«ƒ¿»∆ƒ»∆
.LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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– מאידית תרגום -

יומין"‡ כולהו מתברכין ש"מיניה זה משבת .1,

סגולה, ימי המיוחדים, הימים (ובעיקר) גם מתברכים
טבת כ"ף – הבא דהרמב"ם2שבשבוע ההילולא יום ,3,

הזקן דאדמו"ר ההילולא יום טבת, .4וכ"ד

הזקן אדמו"ר מבאר ההסתלקות ליום (בעל5בנוגע
צדיק של ההסתלקות שביום טבת), דכ"ד ההילולא
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו 6"כל

. . למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר "מתגלה
האלה7ופועל ש"הימים וידוע הארץ"; בקרב ישועות

ונעשים" ושנה8נזכרים שנה בכל ההילולא ,9ביום

והוספה עילוי ניתוסף שנה בכל – .10ואדרבה

ש" ההילולאedlekומכיון ימי גם דהשבוע, יומין"
– שלפניהם השבת מיום מתברכין טבת, וכ"ד דכ"ף
מיום מקבלים ההילולא שימי שהברכה מובן, הרי

עצמם. מצד בהם שיש מהמעלה יותר היא השבת

בהשגחה· הם הרי ומאורעות הענינים כל .

מובן:11פרטית ומזה -
באותו זו בשנה ההילולא ימי דשני הקביעות א)

ז הרי – השבת מאותו דשניהם והברכה מצדשבוע, ה
בארוכה פעם וכמדובר שביניהם. המשותפת 12הנקודה

ואדמו"ר הרמב"ם שבין המיוחדת לשייכות בנוגע
הזקן.

השייכות ובולטת מודגשת זו שבשנה [ולהוסיף,
הסיום נקבע פרטית השגחה עלֿפי א) כי יותר,
דג' החלוקה (לפי הרמב"ם בלימוד הרביעי דמחזור
תפוצות בכל ומתפשט ההולך לימוד – ליום) פרקים

הוא" תורה ישראל ו"מנהג כ"ד13ישראל, ליום –

ההסתלקות ב) הזקן. דאדמו"ר ההילולא יום טבת,
דשמות", "במוצאיֿשבתֿקודש היתה הזקן דאדמו"ר

דהרמב"ם]. ההסתלקות ביום חל זו שבשנה

הוא הנ"ל ההילולא ימי מתברכים שממנו השבת ב)
בעל הוראת עלֿפי [ובפרט שמות פרשת שבת

פרשת14ההילולא עם הזמן" עם "לחיות שצריך ,

ועבודתו" ותורתו ד"מעשיו שהתוכן מכיון – השבוע]
בפרשת מרומזים הזקן ואדמו"ר .16שמות15דהרמב"ם

דפרשת‚ (וחידוש) בתוכן הביאור בהקדמת ויובן .
ה) (התחלת - ממצרים:dle`bשמות
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טו

.g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn .c"qa

– מאידית תרגום -
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באותו זו בשנה ההילולא ימי דשני הקביעות א)

ז הרי – השבת מאותו דשניהם והברכה מצדשבוע, ה
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שבת. במוצאי שאת ביתר הוא הבא) השבוע (בימי שבת שברכת ומובן
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היתה16) אדה"ז שהסתלקות (4 הערה (הנ"ל הצ"צ מלשון ולהעיר

נתבארzenyc"במוצש"ק – שמות לפ' השייכות מודגש שבזה ,"
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משה לידת הגאולה: לתחילת קשורים שהם ענינים
השליחות ציווי ישראל; של וגואלן מושיען רבינו,

מצרים מארץ ישראל בני את להוציא וגם21מהקב"ה ;
לפרעה ואהרן משה דיבור – השליחות קיום 22התחלת

גו'". עמי את שלח ישראל אלקי ה' אמר "כה

בשמה„ מרומז פרשה דכל שהתוכן מכיון והנה, .23

מרומז הפרשה) (תוכן הגאולה שענין מובן, הרי -

"שמות" הפרשה .24בשם

מרמז (ש"שמות" לעיל שהאמור [ולהוסיף,
(בתחילת במדרש הכתוב עלֿדרך הוא לגאולה)

גאולת25הפרשה) שם על – ישראל בני שמות "ואלה :
כאן" נזכרו ].26ישראל

ענין רק לכאורה הוא הרי השם ענין להבין: וצריך
(בגילוי מורה שאינו האדם27חיצוני תכונות על (

אנשים ריבוי שישנם שרואים [וכפי זה. בשם הנקרא
ואףֿעלֿפיֿ וכו') ומדות (שכל בתכונותיהם החלוקים

השם] אותו להם יש העילוי28כן גודל מהו כן ואם .
הגאולה? על מרמז שזה ועד ד"שמות",

גופא‰ זה הנותנת: היא – שאדרבה בזה, והביאור .
והתכונות הכוחות על (בגילוי) מורה אינו שהשם
בגלל זה הרי – זה בשם הנקרא האדם של הפרטיות

עצמו, לאדם קשור dlrnlyהאדם,mvrשהשם

פרטיים. מכוחות
בשמו, לאדם שכשקוראים מזה, גם גםכמובן

לקורא עצמותו" "בכל הוא פונה ביותר, עסוק כשהוא
"קוראים" בשמו הקריאה עלֿידי כי בשמו, אותו
אותו אלא הפרטיים, כוחותיו את רק לא (ומגלים)

האדם. עצם בעצמו,

התעלפות של במצב כשהוא גם מזה: ויתירה
החיות (וגם הפרטיים כוחותיו כל שאז רחמנאֿליצלן,
אחת הרי התעלמות, של במצב הם בגוף) הנמשכת

בשמו הקריאה עלֿידי היא לעוררו, כי29הסגולות .

הנפש עצם את ומעוררים "קוראים" .28עלֿידיֿזה

לגאולה: ד"שמות" השייכות תובן עלֿפיֿזה

של במצב הם הנשמה כוחות הגלות בזמן
וחסר באלקות אמיתית השגה אין (ואז התעלמות
בזה). וכיוצא ה', ויראת ה', דאהבת הענין באמיתית
כך, כל היא הגלות שמצד ההתעלמות שלפעמים ועד
לאינוֿיהודי, יהודי בין חילוק רואים אין שבגילוי עד
בגלות שהיה וכפי בגלות. אצלו שנמצא להבדיל,
בכמה ישראל בני היו ובגילוי שבחיצוניות מצרים,
עובדי ש"הללו – ועד להבדיל, המצריים כמו ענינים

זרה" עבודה עובדי והללו זרה .30עבודה

הרי הגלות, והסתר דהעלם ומצב במעמד גם אבל,
ועלֿ בשלימות. נשאר היהדות) (נקודת דיהודי העצם

שמם" את שינו ש"לא בשמותיהם31ידיֿזה שנקראים ,

מעוררים – ישראל" בני "שמות האמיתיים, (היהודיים)
הקב"ה של העצם עם (הקשור היהודי של העצם
הגאולה את ומביאים ממהרים ועלֿידיֿזה .31כביכול),

Âבאים גופא הגלות שעלֿידי – יותר ובעומק .

לפני שהיה מכפי יותר נעלית לעליה הגאולה) (לאחר
הגלות.

דהתעוררות דלעיל המשל עלֿפי יובן זה ענין וגם
בשמו: הקריאה עלֿידי היא מהתעלפותו האדם

(שכל, כוחותיו שכל בזמן למישהו כשמדברים
עניניו את מיד רואים – בגלוי הם ותענוג) רצון מדות,

ה'עצם' שיורגש מונע זה הרי ובמילא, .32הפרטיים.

של במצב כשהוא בשמו כשקוראים מהֿשאיןֿכן
– בגילוי אינם הפרטיים כוחותיו שאז התעלפות,

עצמו. לו שקוראים זו) (בקריאה בזה מורגש

בנמשל: הוא כן וכמו

בזמן ועלֿדרךֿזה קיים, היה המקדש שבית בזמן
הכוחות היו שאז מכיון מצרים, לגלות הירידה שלפני

באלקו (השגה בגילוי דהנשמה אהבההפרטיים ת,
ודעת טעם עלֿפי ה' עבודת היתה וכו'), -33ויראה

יהודי שבין העצמי הקשר התבטא לא ובמילא
הנשמה. עצם מצד הבא להקב"ה,

ואילך.21) ו ג,
א.22) ה,
ועוד.23) .58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ואלה24) "ספר נקרא הספר כל שגם יצאוzenyולהעיר שבו

פקודי) (ס"פ הרמב"ן ובלשון ה). פ"ג, (ב"ר לאורה" מאפילה ישראל
"ספר –dle`bd."

ה.25) פ"א, שמו"ר
(26" היתה ממצרים שהגאולה לזה שינוliayaדנוסף שלא . .

(מדרש סלקין" ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן שמם, את
השמות גם הנה – (31 שםmnvrשבהערה על הם כאן) (שנזכרו

ישראל. גאולת
ב).27) פג, (יומא בשמא דייק הוה מאיר ר' דוקא שהרי
ואלה28) רד"ה קד. ע' פרשתנו אוה"ת ג. נ, פרשתנו תו"א ראה

וש"נ. .37 ע' חט"ז לקו"ש וראה פר"ת. שמות
בטעם29) מקארעץ) הר"פ הצדיק (בשם חסידים מסיפורי להעיר

הוא הבעש"ט ואילך.l`xyiדשם רנא ע' (בהוספות) תרס"ג (סה"מ
ועוד). .516 ע' ח"ב לקו"ש

ב.30) קע, זח"ב ח. פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא ראה
ועוד.

ועוד.31) (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב, ויק"ר
מה32) וכו' מבין שלהיותו אליו, שמדברים לזה בנוגע הוא וכן

להעצם מגיע אינו שמו, את כשקוראים ואפילו הדיבור, – שמדברים
מגיע זה בהתעלפות, כשהוא שמו את כשקוראין משא"כ שלו.

ס"ה. כנ"ל לעצמותו,
ג.33) נ, פרשתנו תו"א ראה

g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

באלקות (אמיתית) השגה שאין הגלות, בזמן דוקא
מה" עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא –34"אותותינו

"דברים גם אז, שעושים ה' בעבודת ענין כל הרי
– בזה) (וכיוצא שמם" את שינו "לא כמו קטנים"
הבא להקב"ה יהודי שבין העצמי הקשר את מבטאים

הנשמה. עצם מצד

שאז הגאולה, בזמן הנשמהdlbzzולכן, עצם
יתעלו הגלות, שבזמן בעבודה ביטוי לידי שבאה
הירידה לפני שהיו מכפי יותר, נעלית למדריגה ישראל

לגלות.

Êלאחרי שדוקא בזה הביאורים אחד גם זהו .

ישראל זכו מצרים ויציאת מצרים דגלות ההקדמה
את תעבדון ממצרים העם את ("בהוציאך תורה למתן

הזה" ההר על דלימוד35האלקים הענין שעצם הגם – (

האבות אצל לפניֿזה גם היה :36התורה

כוחות (א) – ישראל אצל שישנם הנ"ל ענינים שני
דוגמתם יש – הנשמה עצם (ב) כו'), (שכל הפרטים
של חכמתו שהיא התורה חכמת (א) בתורה: גם
עצמותו עם שקשורה (כפי התורה עצם ו(ב) הקב"ה

" היא שהתורה מה הקב"ה), הקב"ה"eizenyשל ,37של

הגדול" "שמו לבחינת .38ועד

כוחות רק האירו שאז מצרים, גלות לפני ולכן:
רק היתה אז שלמדו התורה גם – כו') (שכל הנשמה
ההקדמה ועלֿידי הקב"ה; של חכמתו שהיא כפי

zelbcהנשמה עצם נתגלה שאז מצרים, ויציאת מצרים
התורה עצם קיבלו אז דוקא תורה39– במתן ,40.

Áדהרמב"ם השייכות גם תובן הנ"ל כל עלֿפי .

שלו, ההילולא יום מתברכין" (ש"מיניה שמות לפרשת
(העיקרי) ספרו לימוד בעזרתֿה' יסיימו שבו היום וגם

תורה"): "משנה
הרמב"ם: כותב תורה" "משנה לספר בהקדמתו
את השעה ודחקה יתירות הצרות תקפו הזה "ובזמן
הפירושים אותם לפיכך כו' חכמינו חכמת ואבדה הכל
נתקשו כו' הגאונים שחברו והתשובות וההלכות
במספר, מעט אלא כראוי עניניהם מבין ואין בימינו

דעת צריכין שהם כו' עצמה הגמרא לומר צריך ואין
דברים לחבר "ראיתי ולכן – כו'" כו'mixxazndרחבה

דיני שאר עם והטהור והטמא והמותר האסור בענין
שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כולם התורה,

פה שבעל ולאdlekתורה קושיא בלא הכל בפי סדורה
פירוק".

שבו תורה" "משנה ספר כשלומדים ולכאורה,
מהגמרא (שהוציא) ההלכות את רק הרמב"ם העתיק

הרי וכו'", והירושלמית ו"חסר"`epi"הבבלית מועתק
הגמרא לימוד בעת שיש (והתענוג) השכל לכאורה

גופא? והירושלמית" "הבבלית

"משנה ספר בלימוד מעלה ישנה באמת אבל -

"הבבלית הגמרא לימוד לגבי דהרמב"ם תורה"
"משנה שבספר עלֿידיֿזה דוקא כי והירושלמית":
וכו' השקלאֿוטריא כל את הרמב"ם "השמיט" תורה"
ומגיעים באים – ההלכות המסקנא, את רק ומביא
בכמה וכמבואר בתורה. יותר נעלית למדריגה

של41מקומות חכמתו היא שבתורה שהשקלאֿוטריא
הקב"ה, של רצונו הן ההלכות מהֿשאיןֿכן הקב"ה,

מחכמה שלמעלה .42רצון

הוא העיקרי (שספרו הרמב"ם של שייכותו וזוהי
"שמות": לפרשת תורה) משנה

ומגלה מורה שאינו שאף לשם, בנוגע לעיל נתבאר
הוא הרי מכלֿמקום, וכו'), (שכל פרטיות תכונות
למשנה בנוגע גם הוא עלֿדרךֿזה – ל'עצם' קשור
בספרו שהעתיק עלֿידיֿזה שדוקא דהרמב"ם, תורה
"לוקחים" הספר לימוד עלֿידי הרי ההלכות, את רק

ה "שמותיואת שהיא כמו דתורה, של43'עצם'
הגדול"44הקב"ה" "שמו לבחינת ועד ,45.

ט.34) עד, תהלים
יב.35) ג, פרשתנו
ועוד.36) ויגש. ס"פ תנחומא ב. כח, יומא ראה
אלם37) יונת סע"א. פז, זח"ב וראה התורה. על הרמב"ן פתיחת
פכ"ט.
היו38) ריחות מ"ת שלפני (דהאבות) שתומ"צ מהידוע להעיר

ניתן במ"ת רק כי – ג) פ"א, במדבר(שהש"ר (לקו"ת דתורה העצם
.88 ע' ח"ה בלקו"ש נת' ואילך. ג ).cereיב,

י39) ע' שם אוה"ת סע"ב. נ, ד. שם, ב. מט, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. ב'תפג ע' ז) (כרך ואילך קג ואילך.

שם.40) ואוה"ת תו"א – הגדול שמו בחי' נתגלה שאז

ד"ה41) תתצו). ע' שם (וראה ואילך תתצ ע' יתרו אוה"ת ראה
ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך תרכ"ז. אלקים וידבר

ואילך).42) ב. (קנ, סכ"ט אגה"ק ראה
בלשון43) דוקא ספרו חיבר שהרמב"ם הטעם לומר יש עפ"ז

כתב ספריו ששאר (אף ערבית בלשון לתרגמו הסכים ולא הקודש,
לתושב"כ, בדוגמת הוא כי – ערבית!) בלשון בעצמו הרמב"ם
כיום לישראל קשה יונית התורה תרגום ויום הקב"ה, של שמותיו

ה"ז). פ"א סופרים (מס' העגל שנעשה
הוא44) הרמב"ם של ששמו ולהעיר משה. תורת תושב"כ, ע"ד

משה ועד "ממשה הידוע וכפתגם רבינו, משה ובדוגמת ע"ד "משה",
ובכ"מ. גאון. משה ר' ערך להחיד"א הגדולים (שם כמשה" קם לא
משה", לנו צוה ש"תורה וכשם לד), סו"ס אדה"ז קודש אגרות וראה
מיימון, בן משה ע"י כולה לתושבע"פ בנוגע הוא כן כולה, התורה כל
שאדם לפי תורה, משנה זה חיבור שם קראתי "לפיכך בהקדמתו כמ"ש
פה שבעל תורה ממנו ויודע בזה קורא כך ואחר שבכתב בתורה קורא

כולה".
שם45) ואילך), ג מט, פרשתנו (תו"א מ"ת בעת שנתגלה הוי' שם
mvrd.ואילך פס"א ח"א מו"נ יט. שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' (כ"מ
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באלקות (אמיתית) השגה שאין הגלות, בזמן דוקא
מה" עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא –34"אותותינו

"דברים גם אז, שעושים ה' בעבודת ענין כל הרי
– בזה) (וכיוצא שמם" את שינו "לא כמו קטנים"
הבא להקב"ה יהודי שבין העצמי הקשר את מבטאים

הנשמה. עצם מצד

שאז הגאולה, בזמן הנשמהdlbzzולכן, עצם
יתעלו הגלות, שבזמן בעבודה ביטוי לידי שבאה
הירידה לפני שהיו מכפי יותר, נעלית למדריגה ישראל

לגלות.

Êלאחרי שדוקא בזה הביאורים אחד גם זהו .

ישראל זכו מצרים ויציאת מצרים דגלות ההקדמה
את תעבדון ממצרים העם את ("בהוציאך תורה למתן

הזה" ההר על דלימוד35האלקים הענין שעצם הגם – (

האבות אצל לפניֿזה גם היה :36התורה

כוחות (א) – ישראל אצל שישנם הנ"ל ענינים שני
דוגמתם יש – הנשמה עצם (ב) כו'), (שכל הפרטים
של חכמתו שהיא התורה חכמת (א) בתורה: גם
עצמותו עם שקשורה (כפי התורה עצם ו(ב) הקב"ה

" היא שהתורה מה הקב"ה), הקב"ה"eizenyשל ,37של

הגדול" "שמו לבחינת .38ועד

כוחות רק האירו שאז מצרים, גלות לפני ולכן:
רק היתה אז שלמדו התורה גם – כו') (שכל הנשמה
ההקדמה ועלֿידי הקב"ה; של חכמתו שהיא כפי

zelbcהנשמה עצם נתגלה שאז מצרים, ויציאת מצרים
התורה עצם קיבלו אז דוקא תורה39– במתן ,40.

Áדהרמב"ם השייכות גם תובן הנ"ל כל עלֿפי .

שלו, ההילולא יום מתברכין" (ש"מיניה שמות לפרשת
(העיקרי) ספרו לימוד בעזרתֿה' יסיימו שבו היום וגם

תורה"): "משנה
הרמב"ם: כותב תורה" "משנה לספר בהקדמתו
את השעה ודחקה יתירות הצרות תקפו הזה "ובזמן
הפירושים אותם לפיכך כו' חכמינו חכמת ואבדה הכל
נתקשו כו' הגאונים שחברו והתשובות וההלכות
במספר, מעט אלא כראוי עניניהם מבין ואין בימינו

דעת צריכין שהם כו' עצמה הגמרא לומר צריך ואין
דברים לחבר "ראיתי ולכן – כו'" כו'mixxazndרחבה

דיני שאר עם והטהור והטמא והמותר האסור בענין
שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כולם התורה,

פה שבעל ולאdlekתורה קושיא בלא הכל בפי סדורה
פירוק".

שבו תורה" "משנה ספר כשלומדים ולכאורה,
מהגמרא (שהוציא) ההלכות את רק הרמב"ם העתיק

הרי וכו'", והירושלמית ו"חסר"`epi"הבבלית מועתק
הגמרא לימוד בעת שיש (והתענוג) השכל לכאורה

גופא? והירושלמית" "הבבלית

"משנה ספר בלימוד מעלה ישנה באמת אבל -

"הבבלית הגמרא לימוד לגבי דהרמב"ם תורה"
"משנה שבספר עלֿידיֿזה דוקא כי והירושלמית":
וכו' השקלאֿוטריא כל את הרמב"ם "השמיט" תורה"
ומגיעים באים – ההלכות המסקנא, את רק ומביא
בכמה וכמבואר בתורה. יותר נעלית למדריגה

של41מקומות חכמתו היא שבתורה שהשקלאֿוטריא
הקב"ה, של רצונו הן ההלכות מהֿשאיןֿכן הקב"ה,

מחכמה שלמעלה .42רצון

הוא העיקרי (שספרו הרמב"ם של שייכותו וזוהי
"שמות": לפרשת תורה) משנה

ומגלה מורה שאינו שאף לשם, בנוגע לעיל נתבאר
הוא הרי מכלֿמקום, וכו'), (שכל פרטיות תכונות
למשנה בנוגע גם הוא עלֿדרךֿזה – ל'עצם' קשור
בספרו שהעתיק עלֿידיֿזה שדוקא דהרמב"ם, תורה
"לוקחים" הספר לימוד עלֿידי הרי ההלכות, את רק

ה "שמותיואת שהיא כמו דתורה, של43'עצם'
הגדול"44הקב"ה" "שמו לבחינת ועד ,45.

ט.34) עד, תהלים
יב.35) ג, פרשתנו
ועוד.36) ויגש. ס"פ תנחומא ב. כח, יומא ראה
אלם37) יונת סע"א. פז, זח"ב וראה התורה. על הרמב"ן פתיחת
פכ"ט.
היו38) ריחות מ"ת שלפני (דהאבות) שתומ"צ מהידוע להעיר

ניתן במ"ת רק כי – ג) פ"א, במדבר(שהש"ר (לקו"ת דתורה העצם
.88 ע' ח"ה בלקו"ש נת' ואילך. ג ).cereיב,

י39) ע' שם אוה"ת סע"ב. נ, ד. שם, ב. מט, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. ב'תפג ע' ז) (כרך ואילך קג ואילך.

שם.40) ואוה"ת תו"א – הגדול שמו בחי' נתגלה שאז

ד"ה41) תתצו). ע' שם (וראה ואילך תתצ ע' יתרו אוה"ת ראה
ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך תרכ"ז. אלקים וידבר

ואילך).42) ב. (קנ, סכ"ט אגה"ק ראה
בלשון43) דוקא ספרו חיבר שהרמב"ם הטעם לומר יש עפ"ז

כתב ספריו ששאר (אף ערבית בלשון לתרגמו הסכים ולא הקודש,
לתושב"כ, בדוגמת הוא כי – ערבית!) בלשון בעצמו הרמב"ם
כיום לישראל קשה יונית התורה תרגום ויום הקב"ה, של שמותיו

ה"ז). פ"א סופרים (מס' העגל שנעשה
הוא44) הרמב"ם של ששמו ולהעיר משה. תורת תושב"כ, ע"ד

משה ועד "ממשה הידוע וכפתגם רבינו, משה ובדוגמת ע"ד "משה",
ובכ"מ. גאון. משה ר' ערך להחיד"א הגדולים (שם כמשה" קם לא
משה", לנו צוה ש"תורה וכשם לד), סו"ס אדה"ז קודש אגרות וראה
מיימון, בן משה ע"י כולה לתושבע"פ בנוגע הוא כן כולה, התורה כל
שאדם לפי תורה, משנה זה חיבור שם קראתי "לפיכך בהקדמתו כמ"ש
פה שבעל תורה ממנו ויודע בזה קורא כך ואחר שבכתב בתורה קורא

כולה".
שם45) ואילך), ג מט, פרשתנו (תו"א מ"ת בעת שנתגלה הוי' שם
mvrd.ואילך פס"א ח"א מו"נ יט. שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' (כ"מ
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"משנה שספר הפנימי הטעם גם שזהו לומר, ויש
לקטן גלויין הדינין ש"כל באופן הוא להרמב"ם תורה"

כו'" וההלכות46ולגדול כ"הפירושים דלא –

עניניהם מבין ש"אין הגאונים" שחברו והתשובות
עצמה "הגמרא ומכלֿשכן במספר", מעט אלא כראוי
– רחבה" דעת צריכין שהם וכו' והירושלמית הבבלית
ה'עצם' (בגילוי) ישנו תורה" "משנה שבספר מכיון כי,
מישראל ואחד אחד לכל שייך זה הרי התורה, של
לעצם קשור דתורה ה'עצם' כי ולגדול", "לקטן

מישראל. ואחד אחד בכל שישנה הנשמה,

·È'מתברכין ש'מיניה בשבת שבעמדנו ויהיֿרצון, .
ועלֿאחתֿ הזקן, ואדמו"ר דהרמב"ם ההילולא ימי
ואחד אחד כל יקבל גופא, ההילולא בימי כמהֿוכמה
"בדרך ללכת בפועל, לקיימן מנת על טובות החלטות

כו'" מדרכיו הורנו אשר ואדמו"ר61ישרה דהרמב"ם ,

הזקן.
הלכות ספר – ובמיוחד תורתם, מלימוד החל
שבכ"ד ובפרט להרמב"ם, תורה" "משנה ספר שלהם:
ומתחילים הספר, דלימוד הרביעי מחזור מסיימים טבת
ואחד אחד לכל הזדמנות זה הרי מחדש, הלימוד
– בזה משתתפים שכבר אלו (וגם ללימוד להצטרף
ערוך ושולחן וכו'); יותר ובעומק חדש בחיות להוסיף

הזקן. אדמו"ר

התניא, ספר הזקן, אדמו"ר של חסידות ספרי – וגם
וכו'. תורה" ו"לקוטי אור", "תורה

מעשה" לידי שמביא תלמוד הוספה62ו"גדול –

היהדות בהפצת – וגם בהידור, המצוות בקיום
חוצה. והמעיינות

(שבו היעוד לקיום קרובה הכנה נעשה זה וכל
את דעה הארץ "מלאה ספרו) הרמב"ם וחותם מסיים

מכסים" לים כמים והשלימה63הוי' האמיתית בגאולה ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי

הוא שהלכה ,(28 שבהערה מקומות וראה פכ"ח. ב' מאמר עיקרים
למעלה ב). צג, (סנהדרין כמותו" שהלכה עמו ו"הוי' הוי', משם
.(41 שבהערה מקומות (ראה אלקים משם שהוא שבתורה משקו"ט

ועמוד היסודות "יסוד היא הרמב"ם ספר שהתחלת ולהעיר
dדשם ר"ת –ied'חכמות" 3 שבהערה הגדולים ושם הדורות (סדר

הרמב"ם). נכד הנגיד דוד ר' בשם
הנ"ל.46) בהקדמתו הרמב"ם לשון

זך.61) סי' אגה"ק
ב.62) מ, קידושין
ט.63) יא, ישעי'
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הפסוק ידע1מן לא אשר מצרים על חדש מלך "ויקם

חדש", מלך "ויקם המילים את רש"י מצטט יוסף" את

אמר וחד ממש חדש אמר חד ושמואל. "רב ואומר

גזירותיו". שנתחדשו

הגמרא על מבוסס זה רש"י מוסבר2פירוש ושם ,

דאמר "מאן הפירושים: משני אחד כל של והיתרון ההכרח

גזירותיו, שנתחדשו דאמר ומאן חדש. דכתיב ממש, חדש

את רק מפרש שרש"י למרות וימלוך". וימת כתיב דלא

כי הפירושים, שני את מביא הוא מקרא, של פשוטו

בולט מהם אחד לכל מדועhytaההכרח מובן בכך .

מלך" "ויקם המילים את גם הפסוק מן רש"י ,3מצטט

המילה כי "חדש", המילה את רק מסביר שהוא עלֿאף

וימלוך" כתיב ("דלא השני הפירוש את מחייבת ),4"ויקם"

הראשון. הפירוש את מחייבת "מלך" והמילה

מסויים, יתרון יש הפירושים משני אחד בכל אמנם,

כמוסבר זאת, בכל אך האחר, בפירוש שקיים קושי המתרץ

של פשוטו אל יותר קרוב הראשון הפירוש פעמים, כמה

הבאות:5מקרא הסיבות מפני ,

הכוונה "חדש" שבמילה להניח סביר פשוט באופן א)

"חדש ה"מלך"ynnהיא של שענינו שמכיון ולא הוא6",

המלך. חידוש הוא הגזירות חידוש ממילא גזירות,

מוכרחים גזירותיו", "נתחדשו – השני הפירוש לפי ב)

כאילו עצמו ש"עשה ידע", לא "אשר המילים על להסביר

בגמרא שמוסבר כפי ידע", ואומר7לא מדייק שרש"י וכפי

מוסיף8"ואשר [רש"י ידע". לא כאילו עצמו עשה ידע, לא

שהפירוש להדגיש כדי החיבור וא"ו את הפסוק לשון על

השני לפירוש המשך הוא ידע" לא כאילו עצמו "עשה

זאת, לעומת זה]. להסבר הסמוך גזירותיו", "שנתחדשו

ידע" לא "אשר המילים משמעות גם הראשון, הפירוש לפי

כפשוטן. היא

"דלא הראשון, הפירוש על שקיים הקושי את גם ג)

כאן לספר אינה התורה כוונת לתרץ: ניתן וימלוך", כתיב

הקשור את אלא מצרים, מלכי של ימיהם דברי את

ואין החדשות, הקשות הגזירות מן סבלם על לישראל,

חשובה אלא וימלוך", "וימת של לפרטים חשיבות

d`vezdשהמלך לישראל, מכך ישראלmwשנבעה נגד

חדשות "9בגזירות –mwie"חדש .10מלך

מקרא. של לפשוטו הראשון הפירוש יותר קרוב ולפיכך
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של שמותיהם את מציין שרש"י להבין ניתן זה לפי

פעמים כמוסבר [אשר, ושמואל רב – הללו הדעות בעלי

כאשר רק המאמר בעל של שמו את מציין רש"י רבות,

אצל בפירושו להתעורר העלול קושי מתרצת זו עובדה

למחלוקת. הסיבה מוסברת בכך כי ממולח"], "תלמיד

להקדים, יש זאת להבין לסבור,zehytay[וכדי יש

בעלי שמות את הגמרא מציינת שבהן שבמחלוקות

הרי אמר...", וחד אמר... "חד אומר ואחרֿכך המאמרים,

בגמרא שמובאת הראשונה האומר11הדיעה של היא

השני עלֿידי נאמרת והשניה ].12הראשון,
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ח.1) א, פרשתנו

ועוד.2) ח. פ"א, שמו"ר וראה א. יא, סוטה א. נג, עירובין

ל'3) מדייקים שתרווייהו כאן, לדוד כבמשכיל לפרש שאין מובן ועפ"ז

כו'. אחר מלך שהול"ל חדש

(4" שהול"ל קשה לא בפשש"מ וגםznieאבל נפק"מ. דלמאי (וימלוך)",

" נאמר הי' להכתוביםjelnieאם דמי ולא חדש". "מלך שמלך מובן הי' "

זה אחר זה המלכים מונה שם כי וימלוך" גו' "וימת ואילך לג לו, בוישלח

וימלוך גו' "eizgz"וימת נאמר ו') (פסוק לפנ"ז שבפרשתנו ולהעיר ."znie

ההוא". הדור וכל גו' יוסף

סדרם5) הוא שכן לפי לא הוא כזה בסדר רש"י שמביא שמה פשוט כי

בנדו"ד ובפרט כתובים, של ד)פשוטן הסדר (ע"פ מפרש רש"י שהרי בגמרא,

וכיו"ב. מרז"ל שמקורו כותב שאינו

שאא"פ ורק מקרא של בפשוטו שוים הפירושים ששני לומר אין גם

בכ"מ) (כמו להתחיל לרש"י הו"ל אז כי כאחת, ושמואל,ibiltלכותבם רב בה

וכיו"ב.

מד.i"yxtראה6) מא, מקץ

ידע7) דלא כמאן דמי דהוה יוסף את ידע לא "אשר בסתמא הוא בסוטה

"שנתחדשו להמ"ד רק שהוא מפורש ובשמו"ר בעירובין אבל כלל", לי'

ס"ט. בפנים לקמן וראה גזירותיו".

הרא"ם.8) ופי' כגי'

שנתחדשו9) למ"ד כן מפרש שם סוטה ובחדא"ג כאן שבחזקוני להעיר

כו'). גזירות לחדש עליהם (שקם גזרותיו

שהרי10) השני) פי' להביא רש"י הוצרך (שלכן כ"כ פשוט אי"ז מ"מ אבל

" הל' פשש"מ ע"פ יותר מתאים סו"ס ממש" "חדש חדש".jelnieלהפי' מלך

"על בהכתוב שממשיך ישראל".mixvnובפרט "על ולא "

ר"י11) דביצה ב"פ"ק ה"ג): (פ"ו שני מעשר הל' לרמב"ם רדב"ז ראה

דסתמא חדא מחלוקת כיסים בשני כמ"ד רבנו ופסק כו' כיסים בשני ח"א ור"א

(להר"ר עולם שם וראה הם". ר"י דברי הקדימו שהתלמוד כיון דמילתא

לתרץ. ויש פ"ח. בפתיחה מרגליות)

ושמואל12) רב שם: דעירובין הא' ממחלוקת ע"ז להקשות יש לכאורה

מ תני ה"א)rחד (פ"ה שם ובירושלמי (באל"ף), מאברין תני וחד (בעי"ן) ברין

לא מחלוקת שאפושי ומכיון מעברין. אמר ושמואל מאברין אמר רב מפורש:

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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ח.1) א, פרשתנו

ועוד.2) ח. פ"א, שמו"ר וראה א. יא, סוטה א. נג, עירובין

ל'3) מדייקים שתרווייהו כאן, לדוד כבמשכיל לפרש שאין מובן ועפ"ז

כו'. אחר מלך שהול"ל חדש

(4" שהול"ל קשה לא בפשש"מ וגםznieאבל נפק"מ. דלמאי (וימלוך)",

" נאמר הי' להכתוביםjelnieאם דמי ולא חדש". "מלך שמלך מובן הי' "

זה אחר זה המלכים מונה שם כי וימלוך" גו' "וימת ואילך לג לו, בוישלח

וימלוך גו' "eizgz"וימת נאמר ו') (פסוק לפנ"ז שבפרשתנו ולהעיר ."znie

ההוא". הדור וכל גו' יוסף

סדרם5) הוא שכן לפי לא הוא כזה בסדר רש"י שמביא שמה פשוט כי

בנדו"ד ובפרט כתובים, של ד)פשוטן הסדר (ע"פ מפרש רש"י שהרי בגמרא,

וכיו"ב. מרז"ל שמקורו כותב שאינו

שאא"פ ורק מקרא של בפשוטו שוים הפירושים ששני לומר אין גם

בכ"מ) (כמו להתחיל לרש"י הו"ל אז כי כאחת, ושמואל,ibiltלכותבם רב בה

וכיו"ב.

מד.i"yxtראה6) מא, מקץ

ידע7) דלא כמאן דמי דהוה יוסף את ידע לא "אשר בסתמא הוא בסוטה

"שנתחדשו להמ"ד רק שהוא מפורש ובשמו"ר בעירובין אבל כלל", לי'

ס"ט. בפנים לקמן וראה גזירותיו".

הרא"ם.8) ופי' כגי'

שנתחדשו9) למ"ד כן מפרש שם סוטה ובחדא"ג כאן שבחזקוני להעיר

כו'). גזירות לחדש עליהם (שקם גזרותיו

שהרי10) השני) פי' להביא רש"י הוצרך (שלכן כ"כ פשוט אי"ז מ"מ אבל

" הל' פשש"מ ע"פ יותר מתאים סו"ס ממש" "חדש חדש".jelnieלהפי' מלך

"על בהכתוב שממשיך ישראל".mixvnובפרט "על ולא "

ר"י11) דביצה ב"פ"ק ה"ג): (פ"ו שני מעשר הל' לרמב"ם רדב"ז ראה

דסתמא חדא מחלוקת כיסים בשני כמ"ד רבנו ופסק כו' כיסים בשני ח"א ור"א

(להר"ר עולם שם וראה הם". ר"י דברי הקדימו שהתלמוד כיון דמילתא

לתרץ. ויש פ"ח. בפתיחה מרגליות)

ושמואל12) רב שם: דעירובין הא' ממחלוקת ע"ז להקשות יש לכאורה

מ תני ה"א)rחד (פ"ה שם ובירושלמי (באל"ף), מאברין תני וחד (בעי"ן) ברין

לא מחלוקת שאפושי ומכיון מעברין. אמר ושמואל מאברין אמר רב מפורש:
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בגמרא המובאות לשמואל רב בין מחלוקות במספר

אמר" "חד של בסגנון ובמיוחד פסוקים, של פירושם לגבי

מהם: אחד כל של שיטתו ניכרת – אמר" "וחד

את בעיקר מחשיב – רב – המילים,dlindהראשון או ,

אין זה עקרון לפי אם oiprdגם okezשמואל ואילו ברור,

לפי oiprdמכריע okez13אין14שבפסוקים שלפיו למרות ,

"חלק". המילים פירוש

לכך דוגמאות :15להלן

הפסוק על הביתה16(א) "ויבא יוסף, על שנאמר ,

בגמרא נאמר מלאכתו", אמר:17לעשות חד ושמואל. "רב :

נכנס"; צרכיו לעשות אמר: וחד ממש, מלאכתו לעשות

המשמעות לפי – ממש" "מלאכתו מפרש הראשון

zilelindמהמשך אבל ,oiprdשם הבית מאנשי איש "ואין ,

שב"מלאכתו" להבהיר באה שהתורה נראה, 18בבית",

"חד ולכן איש...". "ואין שדורשת למלאכה היא הכוונה

זאת לולא כלומר, צרכיו". "לעשות היא שהכוונה אמר"

מאנשי איש "אין כאשר דוקא הביתה" "ויבא היה לא

עמי", "שכבה אמרה כן לפני כבר שהיא לאחר הבית",

מובן ולכן אצלה...", לשכב יום... יום יוסף אל ו"דברה

צרכיו" "לעשות כדי נכנס .19שהוא

.‚
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כוש" ועד "מהודו אסתר שבמגילת הפסוק על (ב)

בגמרא העולם20נאמר בסוף הודו אמר: חד ושמואל. "רב :

הוו הדדי גבי וכוש הודו אמר: וחד העולם, בסוף וכוש

העולם מסוף מלך כך וכוש, הודו על שמלך כשם קיימי,

סופו בכל21ועד רודה הוא כי אומר אתה בדבר כיוצא .

עזה ועד מתפסח הנהר ושמואל..."22עבר .23רב

את מפרש ולכןdlindאחד מרחק, - כפשוטה "עד"

של אחד מקצה הוא כוש" ועד "מהודו הפסוק פירוש

שלאחרֿ בפסוק הנאמר מן אבל השני. לקצה ועד העולם

"כל את כבר הכולל מדינה", ומאה ועשרים "שבע מכן

שב"מהודו לומר, הכרחי כולו", איןcreהעולם כוש"

לאחר אחד מקצה הפשוט, לפירוש יש24הכוונה כך, (שאם

כפילות היא25כאן הפסוק שכוונת אמר" "וחד ולכן ,(

"myk,וכוש הודו על ועדjkשמלך העולם מסוף מלך

הגדולה מלכותו הדגשת – .26סופו"
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הוא, מפורש שבירושלמי בנדו"ד (ובפרט והירושלמי הבבלי בין מפשינן

עי' אבל כו'. מאברין האומר הוא רב להבבלי שגם צ"ל הרי בבבלי), משא"כ

שמביא שם עירובין –inlyexinר"ח מאברין תני ושמואל מעברין תני רב :

שבבבלי*. להסדר מתאים ולפי"ז

ב):13) (קמה, ב"ב ראה בכלל: בלימוד וסדרם דעתם עם זה לקשר ויש

בעל זה תמיד משתה לב וטוב גמרא בעל זה רעים עני ימי כל כו' רב אמר

מתלמוד הפורש זה יוד) ח, (זכרי' שלום אין אמר שמואל ולאידך משנה.

ש ובפרש"י א. יו"ד, (חגיגה מהןלמשנה יצא ואם כו' להבין למשניות טעם ם:

פלפלתא חדא "טבא אמרו שמואל ועל עיי"ש). כו' המשנה לגירסת עסקו ונתן

יאיר חות שו"ת וראה ב). פה, יומא שם. (חגיגה דקרי" צנא ממלי חריפתא

עוקר ושמואל סיני דרב הוא שחילוקם דמשמע כרב, דק"ל והא ד"ה צד סי'

ומקשה). (חריף הרים

מקרא,14) של פשוטו בכ"מ נקט שרב מפרש לח) ג' (אות עולם בשם

כן. לפרש אין לכאורה (ס"ח) בפנים לקמן המבואר ע"פ אבל דורש, ושמואל

.60 הערה לקמן ראה

עה"ת15) בפירושו רש"י שהביא מהפלוגתות רק (בפנים) כאן הובאו

יש ככה אמנם ס"ח). בפנים (כדלקמן אחת דיעה או שניהם דעת (ומג"א)

אלו וגם ממש בפלוגתא גם ושמואל דרב מימרות וכמה כמה בעוד לפרש

לח. אות שם עולם בשם בהמובא ראה הכתובים. בפירוש רק שאינם

יא.16) לט, וישב

ב.17) לו, סוטה

ולהעיר18) בהכתובים. הסיפור המשך לבאר בכדי רק ולא זה, שבכתוב

איש "ואין התיבות גם בהד"ה הביא ולא הזה", כהיום "ויהי ד"ה שם מפרש"י

גו'".

היתרון19) התוס' לפירוש גם אבל שם. סוטה לעשות מתוד"ה להעיר

בפי' הוא ממש" ולהפי'daizdב"מלאכתו כפשוטו), (שהוא גופא מלאכתו

שההכרח הביתה", "ויבא ביאה בל' דהוציאו משום הוא כו'", צרכיו "לעשות

בפרש"י יצחק באר וראה שם. חדא"ג וראה עצמה. מלאכתו תיבת מפי' אינו

מתוכן הוא כו'" צרכיו "לעשות לפי' שההכרח מוכח מדבריו שגם שם, וישב

הכתובים.

א.20) יא, מגילה

הודו21) אמר "חד ובע"י בגמרא. העולםzlgzaכ"ה בסוף וכוש העולם

מלך כך כו' כשם lkaelekכו' mlerd."

ב.22) כ, בסנהדרין ג"כ הובאה זו ופלוגתא ד. ה, מ"א

לקח23) ומדרש תיבון ן' משה מהר"ר שהביא בתחילתו הלוי מנות ראה

הגהת וראה הוו. הדדי בהדי כו' וכוש הודו ולכו"ע במציאות פליגי דלא טוב,

שם. מגילה היעב"ץ

פירוש24) מצד לא הוא הפלוגתא (ולדבריו שם מגילה חדא"ג ראה

לאו ע"כ א"כ הדדי, גבי וכוש הודו השני שלמ"ד כיון ורק עצמם, הכתובים

הדדי גבי דלמ"ד כתיב מכדי ד"ה שם מגילה טו"א וראה כו'). קאמר כמשמעו

.26 הערה סוף לקמן וראה מדינה. קכז צ"ל ודאי כו' שמלך וכשם קיימא

כתיב25) "מכדי שם הגמרא בהמשך ר"ח דמאמר שם טו"א ראה אבל

ס"ל כי הוא לדרשא" ש"מ ל"ל מדינה ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו

(רב) הנ"ל מ"ד מ"מ אבל כו'. העולם בסוף וכוש העולם בסוף הודו כמ"ד

זה. אמר לא בעצמו

שעל26) התוקף כמו הי' העולם בכל שלו המלוכה ותוקף שגודל היינו

שם וסנהדרין במגילה בפירושו רש"י כוונת שזוהי וי"ל זו. אצל זו מדינות ב'

מקומות ב' אלו "דנקט שם סנהדרין חדא"ג וראה כו'". שמלך "כשם ד"ה

כו'".

מהודו שמלך כשם על כלום פרש"י דלא "דהא שם למגילה הב"ח בהגהת

אבל קאמר זו אף זו ולא תחלה כוש ועד מהודו הוזכר דלשם משום כוש ועד

כו'". בסופי' ועזה תפסח הזכיר הכא

i xn` ax" oira l`enye sl`a ipz axc l`enye axc zezbelt 'a cer `ian my inlyexiay s`e (*`i xn` l`enye ezeripz (my inlyexil ze`gqep iiepiy d`x) ax ,eze

xn` axc `ian ,l"pd zezbelt 'b `ian my mby (a"d `"t f"r ,e"d g"t) zekxa inlyexia ixd ± "odicir ipz l`enye odici`rl`enye (oira) odici`.(sl`a) odici
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בגמרא שמובאות המחלוקות שתי (לפני27(ג)

אמרפל בימי "ויהי חדש"): מלך "ויקם לגבי .28המחלוקת

שמו נקרא ולמה שמו, נמרוד אמר: חד ושמואל. רב

האש, כבשן בתוך אבינו לאברהם והפיל שאמר אמרפל

שהמריד נמרוד שמו נקרא ולמה שמו, אמרפל אמר: וחד

במלכותו". עליו כולו העולם כל את

של הפשוטה המשמעות אתmilindלפי ילד "וכוש

שאין29נמרוד" שבתורה, שמות כרוב הוא נמרוד הרי ,

סיבה להם לחפש –30צורך

שמדובר ויודעים אמרפל" בימי ל"ויהי מגיעים וכאשר

בשם כאן התורה אותו מכנה זאת ובכל נמרוד, על כאן

השם,31אחר לשינוי מיוחדת סיבה שיש לומר, מוכרחים ,

שמוהנרמז נקרא "למה אמר חד ולכן, החדש. בשם ת

ltxn`–litde xn`y."...לאברהם

לאחר שמיד הפסוקים, לתוכן לב שמים כאשר אבל

בקב"ה מרידתו על התורה מספרת נמרוד" את ילד 32"וכוש

ציד גבור היה הוא בארץ, גבור להיות החל "הוא –iptl

'd"33בסיפור שההרחבה אמר", ש"וחד כפי רואים, הרי ,

השם את בימיcexnpמסבירה "ויהי הפסוק לעומת ,

ויוצא כפרט, עליו מספרת התורה אין ששם edfyאמרפל",

"שמו".
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המכפלה "מערת שני34(ד) אמר: חד ושמואל. רב .

גביו, על ועליה בית אמר: וחד מזה, לפנים זה בתים

אלא מכפלה היינו – זה גב על זה דאמר למאן בשלמא

– מכפלה? מאי – מזה לפנים זה בתים ב' דאמר למאן

בזוגות". שכפולה

הפשוטה המשמעות לפי לשיטתם: הם הולכים כאן גם

" הביטוי dltkndשל zxrnמערה – "zg`המכילה

בזוגות" "כפולה הפירוש מתאים – כפילויות בתוכה

"כפולים" על35(קברים ועליה "בית הפירוש מאשר יותר ,(

שבשתי מפני (במיוחד באדמה,zexrnגביו" זו מעל זו ,

עלֿגבי "עליה" כמו התחתונה מן גבוהה העליונה אין

מזה לפנים זה בתים "שני אמר חד ולפיכך, ,36"בית").

בזוגות". שכפולה

לפי –okezאבל זה פירוש להבין קשה הפסוקים,

מזה לפנים זה דברי37"(בתים כי – בזוגות" שכפולה ,(

היו אםdywak38אברהם .. וידבר .. הארץ לעם "וישתחו :

(בלשון מתי את לקבור מבקש) הוא (ומה נפשכם את יש

להסביר מתאים וכיצד בצער), להקל (כדי מלפני" יחיד)

לי... "ויתן מבקש –dltkndשהוא "dpeny39קברים!?

.Â
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לכאורה, בעניננו: להסביר אפשר לעיל, האמור כל לפי

חדש מלך "ויקם ואמרה התורה הקדימה מדוע להבין, יש

פרו ישראל "ובני לאחר (מיד התחילה ולא מצרים...", על

אל מצרים) (מלך "ויאמר ולכן) ויעצמו..." וירבו וישרצו

לו" נתחכמה הבה ממנו ועצום רב ישראל בני עם הנה עמו

לאו? אם חדש..." "מלך זה היה אם חשוב מדוע –
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" הגמרא פשטות כפי' אי"ז א) – כו'mykאבל מהודו מלך",jkשמלך

כו' שמלך "כשם הלשון ובאותה אומר" אתה בדבר "כיוצא מפורש בגמרא ב)

כיון בפשטות: י"ל הב' הפלוגתא רק רש"י שפירש והטעם כו'". מלך כך

הנהר) עבר בכל רודה הוא "(כי נאמר במלכים עזה",nשבהכתוב ועד תפסח

מגילה רש"י לשון וראה בנדו"ד). (משא"כ הנהר דעבר הפי' שזהו שמשמעו

כמו כו' "וה"ק "וה"קnשם (ובסנהדרין: עזה" ועד כxw`תפסח ...nתפסח

הכתוב. בלשון זה שמפרש כו'")

המשך בגמ' הובא לא וכוש דהודו שבמחלוקת כהנ"ל) (ע"ד להעיר אבל

גו'"). רודה הוא "כי בהכתוב (משא"כ מדינה" ומאה ועשרים "שבע הכתוב

ועשרים שבע דלכו"ע ושם, אלי". "והנראה ד"ה בתחילתו הלוי מנות וראה

העולם. כל הוו לא מדינה ומאה

שם.27) בעירובין

א.28) יד, לך

ח.29) יוד, נח

שדרך30) ולהעיר כו'. השמות לכל טעם תבקש אל שם: נח ראב"ע ראה

המלות. של הפשוט פירוש שמפרש הוא הראב"ע של הפשט

שם.31) לך בפרש"י רא"ם ראה

שם).32) נח (חזקוני אחיו שאר עם לא ובאריכות, בפ"ע בכ' דמנאו וגם

שם.33) ראב"ע ראה אבל שם. עירובין חדא"ג וראה שם. פרש"י ראה

ט.34) כג, ח"ש

שם.35) ח"ש בפרש"י הגו"א כפי'

"מכפלה",36) של בתוכנה יותר, הולם ע"ג" ועלי' "בית הפי' בכ"ז אבל

שם. עירובין כפרש"י מבית", לפנים "בית מטעם) רק הוא (שה"כפולה" מהפי'

(שמפרש37) שם שרה בחיי שהראב"ע לעיללהעיר ראה – המלות פי'

לקו"ש וראה מזה). לפנים זה הא' (כפי' מערה" בתוך "מערה פי' (30 הערה

שמכפלה לפרש יותר מתאים לכאורה הפשט שע"ד 106 ע' ח"ה [המתורגם]

אחד הם שייכים שאז מזה" לפנים "זה הוא כפילות) בו שיש אחד דבר (היינו

משא"כ החיצונית, ע"י כ"א הפנימית להמערה להכנס שא"א בזה להשני

בפנים). (כנ"ל מערה ע"ג במערה

שכפולה "אלא שם עירובין ובתו"ח שם בח"ש הרא"ם גירסת ראה אבל

מזה". לפנים זה בתים "שני מהפי' בי' שהדר והיינו בזוגות"

ח.38) ז. כג,

קשה39) מזה" לפנים זה בתים "ב' להפי' שגם הכתובjyndולהעיר

מדגיש ב) השדה, בקצה יהיו ששניהם א"א א) – כי שדהו", בקצה "אשר

המערה. ערך להקטין אברהם כוונת היפך גדול, שטח

קברים (לא כפשוטו בזוגות שכפולה נפרש אם לזוגות,miie`xdולאידך:

ד"ה שם מפרש"י וכ"מ שם, בעירובין הגמרא (כהמשך כו' וחוה אדם כ"א)

מזה. ידעו לא כו' חת בני שהרי קשה, שכפולה)

שם לקו"ש המכפלה) במערת וכו' הפירושים ב' (ע"ד הנ"ל בכל וראה

הפרש"י. ביאור ואילך, 105 ע'
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בגמרא שמובאות המחלוקות שתי (לפני27(ג)

אמרפל בימי "ויהי חדש"): מלך "ויקם לגבי .28המחלוקת

שמו נקרא ולמה שמו, נמרוד אמר: חד ושמואל. רב

האש, כבשן בתוך אבינו לאברהם והפיל שאמר אמרפל

שהמריד נמרוד שמו נקרא ולמה שמו, אמרפל אמר: וחד

במלכותו". עליו כולו העולם כל את

של הפשוטה המשמעות אתmilindלפי ילד "וכוש

שאין29נמרוד" שבתורה, שמות כרוב הוא נמרוד הרי ,

סיבה להם לחפש –30צורך

שמדובר ויודעים אמרפל" בימי ל"ויהי מגיעים וכאשר

בשם כאן התורה אותו מכנה זאת ובכל נמרוד, על כאן

השם,31אחר לשינוי מיוחדת סיבה שיש לומר, מוכרחים ,

שמוהנרמז נקרא "למה אמר חד ולכן, החדש. בשם ת

ltxn`–litde xn`y."...לאברהם

לאחר שמיד הפסוקים, לתוכן לב שמים כאשר אבל

בקב"ה מרידתו על התורה מספרת נמרוד" את ילד 32"וכוש

ציד גבור היה הוא בארץ, גבור להיות החל "הוא –iptl

'd"33בסיפור שההרחבה אמר", ש"וחד כפי רואים, הרי ,

השם את בימיcexnpמסבירה "ויהי הפסוק לעומת ,

ויוצא כפרט, עליו מספרת התורה אין ששם edfyאמרפל",

"שמו".
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המכפלה "מערת שני34(ד) אמר: חד ושמואל. רב .

גביו, על ועליה בית אמר: וחד מזה, לפנים זה בתים

אלא מכפלה היינו – זה גב על זה דאמר למאן בשלמא

– מכפלה? מאי – מזה לפנים זה בתים ב' דאמר למאן

בזוגות". שכפולה

הפשוטה המשמעות לפי לשיטתם: הם הולכים כאן גם

" הביטוי dltkndשל zxrnמערה – "zg`המכילה

בזוגות" "כפולה הפירוש מתאים – כפילויות בתוכה

"כפולים" על35(קברים ועליה "בית הפירוש מאשר יותר ,(

שבשתי מפני (במיוחד באדמה,zexrnגביו" זו מעל זו ,

עלֿגבי "עליה" כמו התחתונה מן גבוהה העליונה אין

מזה לפנים זה בתים "שני אמר חד ולפיכך, ,36"בית").

בזוגות". שכפולה

לפי –okezאבל זה פירוש להבין קשה הפסוקים,

מזה לפנים זה דברי37"(בתים כי – בזוגות" שכפולה ,(

היו אםdywak38אברהם .. וידבר .. הארץ לעם "וישתחו :

(בלשון מתי את לקבור מבקש) הוא (ומה נפשכם את יש

להסביר מתאים וכיצד בצער), להקל (כדי מלפני" יחיד)

לי... "ויתן מבקש –dltkndשהוא "dpeny39קברים!?

.Â
Ì˙ËÈ˘Ï Y "˘„Á ÍÏÓ" È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

לכאורה, בעניננו: להסביר אפשר לעיל, האמור כל לפי

חדש מלך "ויקם ואמרה התורה הקדימה מדוע להבין, יש

פרו ישראל "ובני לאחר (מיד התחילה ולא מצרים...", על

אל מצרים) (מלך "ויאמר ולכן) ויעצמו..." וירבו וישרצו

לו" נתחכמה הבה ממנו ועצום רב ישראל בני עם הנה עמו

לאו? אם חדש..." "מלך זה היה אם חשוב מדוע –
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" הגמרא פשטות כפי' אי"ז א) – כו'mykאבל מהודו מלך",jkשמלך

כו' שמלך "כשם הלשון ובאותה אומר" אתה בדבר "כיוצא מפורש בגמרא ב)

כיון בפשטות: י"ל הב' הפלוגתא רק רש"י שפירש והטעם כו'". מלך כך

הנהר) עבר בכל רודה הוא "(כי נאמר במלכים עזה",nשבהכתוב ועד תפסח

מגילה רש"י לשון וראה בנדו"ד). (משא"כ הנהר דעבר הפי' שזהו שמשמעו

כמו כו' "וה"ק "וה"קnשם (ובסנהדרין: עזה" ועד כxw`תפסח ...nתפסח

הכתוב. בלשון זה שמפרש כו'")

המשך בגמ' הובא לא וכוש דהודו שבמחלוקת כהנ"ל) (ע"ד להעיר אבל

גו'"). רודה הוא "כי בהכתוב (משא"כ מדינה" ומאה ועשרים "שבע הכתוב

ועשרים שבע דלכו"ע ושם, אלי". "והנראה ד"ה בתחילתו הלוי מנות וראה

העולם. כל הוו לא מדינה ומאה

שם.27) בעירובין

א.28) יד, לך

ח.29) יוד, נח

שדרך30) ולהעיר כו'. השמות לכל טעם תבקש אל שם: נח ראב"ע ראה

המלות. של הפשוט פירוש שמפרש הוא הראב"ע של הפשט

שם.31) לך בפרש"י רא"ם ראה

שם).32) נח (חזקוני אחיו שאר עם לא ובאריכות, בפ"ע בכ' דמנאו וגם

שם.33) ראב"ע ראה אבל שם. עירובין חדא"ג וראה שם. פרש"י ראה

ט.34) כג, ח"ש

שם.35) ח"ש בפרש"י הגו"א כפי'

"מכפלה",36) של בתוכנה יותר, הולם ע"ג" ועלי' "בית הפי' בכ"ז אבל

שם. עירובין כפרש"י מבית", לפנים "בית מטעם) רק הוא (שה"כפולה" מהפי'

(שמפרש37) שם שרה בחיי שהראב"ע לעיללהעיר ראה – המלות פי'

לקו"ש וראה מזה). לפנים זה הא' (כפי' מערה" בתוך "מערה פי' (30 הערה

שמכפלה לפרש יותר מתאים לכאורה הפשט שע"ד 106 ע' ח"ה [המתורגם]

אחד הם שייכים שאז מזה" לפנים "זה הוא כפילות) בו שיש אחד דבר (היינו

משא"כ החיצונית, ע"י כ"א הפנימית להמערה להכנס שא"א בזה להשני

בפנים). (כנ"ל מערה ע"ג במערה

שכפולה "אלא שם עירובין ובתו"ח שם בח"ש הרא"ם גירסת ראה אבל

מזה". לפנים זה בתים "שני מהפי' בי' שהדר והיינו בזוגות"

ח.38) ז. כג,

קשה39) מזה" לפנים זה בתים "ב' להפי' שגם הכתובjyndולהעיר

מדגיש ב) השדה, בקצה יהיו ששניהם א"א א) – כי שדהו", בקצה "אשר

המערה. ערך להקטין אברהם כוונת היפך גדול, שטח

קברים (לא כפשוטו בזוגות שכפולה נפרש אם לזוגות,miie`xdולאידך:

ד"ה שם מפרש"י וכ"מ שם, בעירובין הגמרא (כהמשך כו' וחוה אדם כ"א)

מזה. ידעו לא כו' חת בני שהרי קשה, שכפולה)

שם לקו"ש המכפלה) במערת וכו' הפירושים ב' (ע"ד הנ"ל בכל וראה

הפרש"י. ביאור ואילך, 105 ע'
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– התמיהה להתעורר עשויה הוא: לכך הפשוט ההסבר

לאחר ובניו יוסף על רעות גזירות יגזור שפרעה ייתכן כיצד

מצרים ולארץ לו יוסף שעשה הטובות רוצה40כל והתורה ?

מצרים על חדש מלך "ויקם ומספרת זו, תמיהה ליישב

יוסף". את ידע לא אשר

רב המאמרים, בעלי שמות את רש"י מציין לכך בקשר

לפי הדעות, בין ההבדל יותר מובן כך ידי עלֿ כי ושמואל,

ושמואל: רב של שיטותיהם

את והסביר לשיטתו, אמר מלךmilindחד "ויקם

לא החדש המלך כפשוטם: יוסף" את ידע לא אשר חדש...

אלו. גזירות גזר הוא ולפיכך יוסף, את הכיר

לפי llkaאבל miweqtd okezמלך בהיותו גם מובן: לא

מצרים את הציל אשר יוסף, מעשי על שמע בודאי חדש,

הקודם בדור זו41כולה גזירה גזר הוא כאשר ובמיוחד ?

אל "ויאמר – המצרים עם לו"enr...dadביחד נתחכמה

יוסף, עלֿידי ניצלו אשר אנשים ביניהם היו שבודאי –

איפוא, `oteויש, lka"ידע ב"לא שהכוונה לפרש הכרח

" envrהיא dyr;"ידע לא כאילו

(כפי מוסגר מאמר איננו זה שפסוק אמר", "וחד לכן:

גזר שפרעה ייתכן כיצד מסביר שהפסוק הראשונה, הדעה

הגדולה רשעותו את להדגיש בא הוא אלא כאלו), גזירות

בהתאם פרעה, "עשהokezlשל אשר שבהמשך, הפסוקים

מוסברות אין זה פירוש לפי אם (גם ידע" לא כאילו עצמו

milindאלא הפשוטה, כמשמעותן חדש" "מלך

גזירותיו"). "שנתחדשו

.Ê
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רש"י שמביא נוספת מחלוקת להסביר אפשר זה לפי

שלפי (למרות ושמואל רב בשם התורה על בפירושו

בגמרא חכמים43ובמדרש42גירסתנו בין מחלוקת זוהי

):44אחרים

את45בפסוק רש"י מסביר שבע" בבאר אשל "ויטע

להביא פרדס אמר: חד ושמואל. "רב – "אשל" המילה

לאכסניא פונדק אמר: וחד בסעודה, לאורחים פירות ממנו

מאכל מיני כל באהלים46ובו נטיעה לשון ומצינו

שנאמר...".

של הפשוטה המשמעות `milind"lyלפי rhieיש ,"

פירות של פרדס שזהו אבל47להסביר אמר". "חד כשיטת ,

שלפי שיטתו, לפי אמר" אשלokez"וחד "ויטע הפסוק

שמסביר (כפי עולם" אֿל ה' בשם ויקרא שבע בבאר

הקב"ה..." של שמו נקרא אשל אותו "עלֿידי ),48רש"י:

על אלא פרי, עצי על מדובר שאין לומר, יותר סביר

מה זמן בו ששהו לאכסניא", מיני49"פונדק "כל בו ושהיו ,

את50מאכל" לברך העובריםֿוהשבים את לעורר כדי ,

elldעל51הקב"ה zeaehd lk52לא זה לפי אם גם (וזאת,

ומזדקקים "ויטע", המילה משמעות כלֿכך פשוטה

" – "אהל" לגבי גם נאמרת זו שמילה לשוןepivnלהוכחה

באהלים...") .53נטיעה

.Á
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דברי לגבי זאת yxcndeכל `xnbdרב שיטות על
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כו').40) אתם שוטים להם (אמר כאן בשמו"ר רבנן מדעת להעיר

ואילך:41) כ מז, ויגש ראה – לאח"ז בזמן גם שהיו דברים כמה ועוד:

היום עד לחק גו' העביר העם ואת גו' לפרעה מצרים אדמת כל את יוסף ויקן

גו'. לחומש לפרעה גו' הזה

סע"א.42) יוד, סוטה

ספנ"ד.43) ב"ר

(44.52 הערה לקמן וראה נחמי'. ור' יהודה ר'

לג.45) כא, וירא

מיני46) "כל שלפנינו מפרש"י.zexitבדפוסים שם סוטה בחדא"ג וכ"ה ."

שלפי בחדא"ג ומש"כ "מאכל". רש"י מכת"י וכו"כ ושני ראשון בדפוס אבל

מיני כל "ובו כאן שהואzexitפרש"י ממשמעו יוצא אשל דאין טפי ניחא ..

נטיעהלשו לשון "ומצינו ברש"י ממשיך דהרי צ"ע, אילן", וא"כmilde`aן "

כפשוטו. אילן הוא שאשל לפרש צורך אין

ונציב47) בת"י)`pli`בת"א: הוא (ועד"ז ובתיב"ע בראב"ע. ועד"ז ,

וכו'".qcxt`"ונציב ומשקיא מיכלא בגוי ואתקין וכו'

שם.48) חדא"ג ראה שם, בסוטה וכ"מ הפירושים. לכל שזהו דמשמע

אבל כו'". מקבל הי' אברהם פונדוק אשל דאמר דר"נ דעתי' "על שם ובב"ר

כו'" טפי הדברים יכונו .. ר"נ ע"ד רק כו' פרדס דאמר לדעת "גם שם ביפ"ת

ביפ"ת. כמ"ש שם בסוטה מוכח וכן

אשל49) ולשון (וממשיך) אורחים שם ללון – "פונדק בפרש"י שם בסוטה

כו'". לוי' שתי' אכילה הוא נוטריקן

ביעין.50) חמר קופר עיגולא תשאל מה שאל פונדק אשל שם: בב"ר

שלפני"ז. שבהערה רש"י לשון וראה

לאורחים51) פירות ממנו "להביא רש"י כתב פרדס להמ"ד שגם אף

dcerqaאותו "ע"י פרש"י הרי ,"ly`ולמ"ד כו'", הקב"ה של שמו נקרא

" פי' `lyפרדס rhie.'כו פרדס שנטע הוא "

המאמר52) לבעלי השייכות צ"ע עפ"ז אבל בגמרא. גם י"ל הנ"ל ביאור

שם שבב"ר (ובפרט ור"נ שהריyxetnר"י פונדק), אמר ור"נ פרדס אמר שר"י

חילוק גם שזהו מג) לב, האזינו ו. יא, עקב פרש"י (בביאור כמ"פ נתבאר

– ור"י המלות, של פשוטן מפרש שר"נ בהיפך אלא ור"נ, דר"י השיטות

.263 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה המדובר. תוכן לכללות בהתאמה

הגירסא ולא ושמואל רב אשל ויטע בהפסוק רש"י הביא שלכן י"ל ועפ"ז

בפי' שיטתם מוחלפת הרי לפ"ז כי ור"נ, ר"י ובב"ר שלפנינו בגמרא הנפוצה

ר"י במחלוקת שיטה עוד (28 (ובהערה 267 ע' שם לקו"ש וראה הכתובים.

ור"נ.

ט)53) ב, (חגי בהכתוב סע"א) ג, (ב"ב המחלוקת גם לבאר יש עפ"ז

ר"י לה ואמרי ושמואל רב הראשון מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' "גדול

דתיבת הפשוט פירוש זה הרי ד"בנין" בשנים": וח"א בבנין אמר חד ור"א

"lecb"`xwc" הכתוב תוכן מצד אבל .dfd ziad ceakצבאות ה' אמר גו'

יותר צבאות") ל"ה' (בשייכות כבוד של ענין הוא בשנים "גדול" הרי וגו'"

בהדיעה שם) (בחגי רש"י שבחר מה מובן ועפ"ז הבנין. axl`enyeמגדלות

כו'. אמר חד

zeny zyxt - zegiyÎihewl

לקבל קשה התורה, על רש"י פירוש לגבי אבל, ושמואל,

מציין שבגללה הסיבה רבi"yxשזוהי של שמותיהם את

אם כי שיטתם), לפי הולכים שהם להסביר, (כדי ושמואל

שמותיהם את להזכיר צריך רש"י היה mewnכך, lkaשבו

משיטותיהם. אחת מביא הוא

הנ"ל המקומות מן בחלק שרק מוצאים, אנו ואילו

בפסוק אמר...": וחד אמר... חד ושמואל. "רב רש"י אומר

זאת ולעומת ובפרשתנו. מלאכתו", לעשות הביתה "ויבא

אלא: כך, הדבר אין המקומות בשאר

נמרוד, לגבי גבור" "להיות הפסוק על נח בפרשת א)

מקור הקב"ה". על העולם כל "להמריד רש"י מפרש

) הגבורה),ly`החידוש ביטויי לגבי מקרא של כפשוטו

"להמריד" היא כאן "גבור" בשם54שמשמעות הוא

ש"הוא55נמרוד "אמרפל", על אומר הוא לךֿלך ובפרשת ,

האש" כבשן לתוך פול לאברהם שאמר (כלומר,56נמרוד

שמו") רב,57"נמרוד אמר אלו שדברים מציין הוא ואין –

שמואל. – ואלו

שתי את רש"י מביא המכפלה" "מערת הפסוק על ב)

שכפולה אחר: דבר גביו, על ועליה "בית – ביחד הדעות

אמר..."58בזוגות" חד ושמואל. "רב אומר ואינו ,59.

של פשוטו את רש"י מפרש אסתר למגילת בפירושו ג)

אמר" "וחד של כדעתו דבריו60מקרא את כלל מציין ואינו

אמר" "חד המאמר61של בעל של שמו את מציין אינו וכן ,

שמואל –62.

את מזכיר שרש"י שבמקומות לומר, איפוא, הכרחי,

כדי זאת עושה הוא אין ושמואל, רב של שמותיהם

כאן שיש אלא כדלעיל, שיטתם, לפי הולכים שהם להסביר

קושיא לתרץ כדי או אלו, למקומות רק השייכת שיטה

ממולח". "תלמיד עלֿידי זה במקום להתעורר העשויה

.Ë
‰Ú¯Ù ˙ÂÚ˘¯Ó ‰Ú·� ‰¯ÈÊ‚‰

הוא: בענינינו לכך ההסבר

שהסיבה חדש..." מלך "ויקם הפסוק מציין בפשטות

גם כי מצרים, מלך רשעות היא לו...", נתחכמה ל"הבה

ב"לא שהכוונה לומר איֿאפשר ממש" "חדש הדעה לפי

ומעשיו יוסף על שמע לא שהוא היא, יוסף" את ,63ידע

כדלעיל כולה, מצרים את .64שהציל

עם "הנה שלחששו מבין למקרא" חמש "בן ואפילו

ונלחם ירבה... פן ישראל... איןבני כי יסוד, כל אין בנו..."

אדם בני של טובה,65טבעם תחת ברעה לשלם

ואבימלך אברהם לגבי קודם למדנו אשר שמפני66כפי

ארצי "הנה באומרו לאברהם, אבימלך שעשה הטובה

וגם67לפניך" לאבימלך וטוב חסד לעשות אברהם נשבע ,

הארץ". ועם ולנכדי... "לניני

של הטוב יחסו על ידעו ישראל בני בענינינו: גם וכך

את בהוציאו – ישראל בני ואל יוסף אל מצרים מלך פרעה

אשר למלך, למשנה אותו ובמנותו מביתֿהסוהר יוסף

רגלו" ואת ידו את איש ירים לא ובהרשותו68"ובלעדיך ,

גושן בארץ הארץ, במיטב להתיישב ישראל ולכן69לבני –

ישלמו לא ישראל שבני הבינו ועמו מצרים שמלך מובן,
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בקשר54) בא כי במקום" להמריד "הגבורים, דפרש"י ד, ו, ובבראשית

בפרש"י. עיי"ש – השם" "אנשי אח"כ" "וגם ל"הנפילים",

"ומטען55) פרש"י שם ט' "ומתכווןcexnlובפסוק כו'", cexnlבמקום

כו'". בו

שם.56) ולך נח בפ' רש"י מפרשי וראה

(שב'57) בפשש"מ הדיעות כב' דלא רש"י פי' דלפ"ז להקשות ואין

בשם ולדוגמא: בפשש"מ, בכ"מ עד"ז מצינו כי – טעם) עליהם יש השמות

ובפרש"י. כו כה, (תולדות גו' עשו בעקב אוחזת וידו ע"ש מטעם שהוא יעקב,

ישראל ורמי'); בעקבה לך באו שהברכות כו' יעקב כט: לב, וישלח ובפרש"י

לה, וישלח פרש"י וראה ובפרש"י. שם (וישלח ואנשים אלקים עם שרית כי

(בשם ובפרש"י טו שם, ואברהם). אברם (בשם ובפרש"י ה יז, לך וראה יוד).

שרה). שרי

לפ'58) ב' שיחה ח"ה לקו"ש בארוכה ראה הפשט ע"ד זה פרש"י ביאור

ח"ש.

(59" רש"י שכוונת שם בלקו"ש שנתבאר מה ע"פ ע"ג"ziaאבל ועלי'

ושמואל דרב הנ"ל לשיטה כ"כ שייך זה שאין מובן הגמרא, כפי' לא הוא

להפי' מתאים אינו ד"מכפלה" הפשוט דהפי' 110 ע' שם וראה הכתוב. בדרשת

בזוגות". "כפולה

עולם"60) (כב"שם ושמואל רב מחלוקת לפרש אין דלכאורה מובן שמזה

ושמואל כתובים של פשוטן מפרש שרב (14 רש"יyxecשבהערה דהרי ,

בפשש"מ שם והביא בכ"מ) רש"י (כדברי מקרא של פשוטו לראש לכל מפרש

הביא וכן וכיו"ב. דרשו" "רבותינו להקדים מבלי שמואל) (של הב' דיעה רק

אופן גם הרי בפנים לעיל המבואר ע"פ משא"כ בפשש"מ. בנמרוד הפי'

בפשש"מ גם הוא – הענין) של (או הכתוב תוכן פשטות – דשמואל הלימוד

דרש"י.

כוותי'61) דסתם כיון במג"א זו כדיעה פי' דרש"י לומר שאין דפשיטא

מפרש רש"י דהרי – שם למג"א בש"ח שכתב כמו ד) (פ"א, רבה באסתר

רז"ל. דברי מעתיק ולא פשש"מ

ס"ל62) כי ושמואל, רב הנ"ל במקומות העתיק לא שרש"י י"ל בדוחק

וכו'. הכתובים לימוד בדרך לשיטתם שייכות אינה בהנ"ל שמחלקותם

עצמו63) שעשה משמע רש"י שמלשון השני בפי' כאן לדוד משכיל ראה

בפרש"י "חדש" בתיבת שלו ההסברה אבל הא', לפי' גם אתי' ידע לא כאילו

שם. סוטה לע"י יוסף עץ וראה הפשט. ע"ד אינה

אוכלים64) אנו משלהם עכשיו עד ה) כאן (תנחומא שם שמו"ר ראה

ידע לא אשר א) (ז, זח"ב וראה חיים. היינו לא יוסף אילולי להם נזדווג והאיך

כאן. הגדול ומדרש לק"ט כו'. יוסף את

ה.65) יא, נח מפרש"י ולהעיר ד. מד, מקץ ראה

כג.66) כא, וירא

שם.67) פרש"י

מד.68) מא, מקץ

יא.69) ו. מז, ויגש
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לקבל קשה התורה, על רש"י פירוש לגבי אבל, ושמואל,

מציין שבגללה הסיבה רבi"yxשזוהי של שמותיהם את

אם כי שיטתם), לפי הולכים שהם להסביר, (כדי ושמואל

שמותיהם את להזכיר צריך רש"י היה mewnכך, lkaשבו

משיטותיהם. אחת מביא הוא

הנ"ל המקומות מן בחלק שרק מוצאים, אנו ואילו

בפסוק אמר...": וחד אמר... חד ושמואל. "רב רש"י אומר

זאת ולעומת ובפרשתנו. מלאכתו", לעשות הביתה "ויבא

אלא: כך, הדבר אין המקומות בשאר

נמרוד, לגבי גבור" "להיות הפסוק על נח בפרשת א)

מקור הקב"ה". על העולם כל "להמריד רש"י מפרש

) הגבורה),ly`החידוש ביטויי לגבי מקרא של כפשוטו

"להמריד" היא כאן "גבור" בשם54שמשמעות הוא

ש"הוא55נמרוד "אמרפל", על אומר הוא לךֿלך ובפרשת ,

האש" כבשן לתוך פול לאברהם שאמר (כלומר,56נמרוד

שמו") רב,57"נמרוד אמר אלו שדברים מציין הוא ואין –

שמואל. – ואלו

שתי את רש"י מביא המכפלה" "מערת הפסוק על ב)

שכפולה אחר: דבר גביו, על ועליה "בית – ביחד הדעות

אמר..."58בזוגות" חד ושמואל. "רב אומר ואינו ,59.

של פשוטו את רש"י מפרש אסתר למגילת בפירושו ג)

אמר" "וחד של כדעתו דבריו60מקרא את כלל מציין ואינו

אמר" "חד המאמר61של בעל של שמו את מציין אינו וכן ,

שמואל –62.

את מזכיר שרש"י שבמקומות לומר, איפוא, הכרחי,

כדי זאת עושה הוא אין ושמואל, רב של שמותיהם

כאן שיש אלא כדלעיל, שיטתם, לפי הולכים שהם להסביר

קושיא לתרץ כדי או אלו, למקומות רק השייכת שיטה

ממולח". "תלמיד עלֿידי זה במקום להתעורר העשויה

.Ë
‰Ú¯Ù ˙ÂÚ˘¯Ó ‰Ú·� ‰¯ÈÊ‚‰

הוא: בענינינו לכך ההסבר

שהסיבה חדש..." מלך "ויקם הפסוק מציין בפשטות

גם כי מצרים, מלך רשעות היא לו...", נתחכמה ל"הבה

ב"לא שהכוונה לומר איֿאפשר ממש" "חדש הדעה לפי

ומעשיו יוסף על שמע לא שהוא היא, יוסף" את ,63ידע

כדלעיל כולה, מצרים את .64שהציל

עם "הנה שלחששו מבין למקרא" חמש "בן ואפילו

ונלחם ירבה... פן ישראל... איןבני כי יסוד, כל אין בנו..."

אדם בני של טובה,65טבעם תחת ברעה לשלם

ואבימלך אברהם לגבי קודם למדנו אשר שמפני66כפי

ארצי "הנה באומרו לאברהם, אבימלך שעשה הטובה

וגם67לפניך" לאבימלך וטוב חסד לעשות אברהם נשבע ,

הארץ". ועם ולנכדי... "לניני

של הטוב יחסו על ידעו ישראל בני בענינינו: גם וכך

את בהוציאו – ישראל בני ואל יוסף אל מצרים מלך פרעה

אשר למלך, למשנה אותו ובמנותו מביתֿהסוהר יוסף

רגלו" ואת ידו את איש ירים לא ובהרשותו68"ובלעדיך ,

גושן בארץ הארץ, במיטב להתיישב ישראל ולכן69לבני –

ישלמו לא ישראל שבני הבינו ועמו מצרים שמלך מובן,
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בקשר54) בא כי במקום" להמריד "הגבורים, דפרש"י ד, ו, ובבראשית

בפרש"י. עיי"ש – השם" "אנשי אח"כ" "וגם ל"הנפילים",

"ומטען55) פרש"י שם ט' "ומתכווןcexnlובפסוק כו'", cexnlבמקום

כו'". בו

שם.56) ולך נח בפ' רש"י מפרשי וראה

(שב'57) בפשש"מ הדיעות כב' דלא רש"י פי' דלפ"ז להקשות ואין

בשם ולדוגמא: בפשש"מ, בכ"מ עד"ז מצינו כי – טעם) עליהם יש השמות

ובפרש"י. כו כה, (תולדות גו' עשו בעקב אוחזת וידו ע"ש מטעם שהוא יעקב,

ישראל ורמי'); בעקבה לך באו שהברכות כו' יעקב כט: לב, וישלח ובפרש"י

לה, וישלח פרש"י וראה ובפרש"י. שם (וישלח ואנשים אלקים עם שרית כי

(בשם ובפרש"י טו שם, ואברהם). אברם (בשם ובפרש"י ה יז, לך וראה יוד).

שרה). שרי

לפ'58) ב' שיחה ח"ה לקו"ש בארוכה ראה הפשט ע"ד זה פרש"י ביאור

ח"ש.

(59" רש"י שכוונת שם בלקו"ש שנתבאר מה ע"פ ע"ג"ziaאבל ועלי'

ושמואל דרב הנ"ל לשיטה כ"כ שייך זה שאין מובן הגמרא, כפי' לא הוא

להפי' מתאים אינו ד"מכפלה" הפשוט דהפי' 110 ע' שם וראה הכתוב. בדרשת

בזוגות". "כפולה

עולם"60) (כב"שם ושמואל רב מחלוקת לפרש אין דלכאורה מובן שמזה

ושמואל כתובים של פשוטן מפרש שרב (14 רש"יyxecשבהערה דהרי ,

בפשש"מ שם והביא בכ"מ) רש"י (כדברי מקרא של פשוטו לראש לכל מפרש

הביא וכן וכיו"ב. דרשו" "רבותינו להקדים מבלי שמואל) (של הב' דיעה רק

אופן גם הרי בפנים לעיל המבואר ע"פ משא"כ בפשש"מ. בנמרוד הפי'

בפשש"מ גם הוא – הענין) של (או הכתוב תוכן פשטות – דשמואל הלימוד

דרש"י.

כוותי'61) דסתם כיון במג"א זו כדיעה פי' דרש"י לומר שאין דפשיטא

מפרש רש"י דהרי – שם למג"א בש"ח שכתב כמו ד) (פ"א, רבה באסתר

רז"ל. דברי מעתיק ולא פשש"מ

ס"ל62) כי ושמואל, רב הנ"ל במקומות העתיק לא שרש"י י"ל בדוחק

וכו'. הכתובים לימוד בדרך לשיטתם שייכות אינה בהנ"ל שמחלקותם

עצמו63) שעשה משמע רש"י שמלשון השני בפי' כאן לדוד משכיל ראה

בפרש"י "חדש" בתיבת שלו ההסברה אבל הא', לפי' גם אתי' ידע לא כאילו

שם. סוטה לע"י יוסף עץ וראה הפשט. ע"ד אינה

אוכלים64) אנו משלהם עכשיו עד ה) כאן (תנחומא שם שמו"ר ראה

ידע לא אשר א) (ז, זח"ב וראה חיים. היינו לא יוסף אילולי להם נזדווג והאיך

כאן. הגדול ומדרש לק"ט כו'. יוסף את

ה.65) יא, נח מפרש"י ולהעיר ד. מד, מקץ ראה

כג.66) כא, וירא

שם.67) פרש"י

מד.68) מא, מקץ

יא.69) ו. מז, ויגש
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"פן שחששו איפוא, ברור, אחר. בדור גם רעה, זאת תחת

מרשעות. נבעה והגזירה בלבד, תירוץ היה ירבה..."

התבטאה במה שאלה: מתעוררת כך על xwirאך

בין או למקום, אדם שבין בענינים – פרעה של רשעותו

הן שאלה מציין שרש"י בכך נרמז זה דבר לחבירו? אדם

להלן. שיוסבר כפי ושמואל, רב של דיעותיהם

.È
"‡�ÂÓÓ" Y Ï‡ÂÓ˘ ;"È¯ÂÒÈ‡" Y ·¯

בגמרא באיסורי70נאמר "כרב נקבעת ההלכה :

ה"ראשונים" (בממונא)". בדיני מסבירים71וכשמואל

ממונות, בעניני פסק רב גם שאמנם, היא, לכך שהסיבה

היה "שמואל אבל והיתר, איסור בעניני עסק שמואל וגם

cinz libxויורד בהן מדקדק היה ולכן דינין, לפסוק

היה רב וכן אמת, דבר כל על ומשכיל לדקדקlibxלעומקן

לעניני הוראותיו על סמכו לכן והיתר, איסור בהוראת

והיתר" ,72איסור

הוא, (ממונא)" "דיני לבין "איסורי" בין ההבדל

ואילו למקום", אדם "בין של ענינים הם והיתר" ש"איסור

לחברו". אדם "בין עיקר הם ממונות דיני

גם להשתייך שיכול ענין על מדובר כאשר לפיכך,

רב נטה לחברו", אדם ל"בין וגם למקום" אדם ל"בין

מצד – ושמואל למקום, אדם בין – "איסורי" מצד לפרשו

לחברו. אדם בין – "ממונא"

.‡È
?Ï‡¯˘È ÈÙÏÎ Â‡ ÌÈÓ˘ ÈÙÏÎ Y ‰Ú¯Ù ˙ÂÚ˘¯

"חדש אינו חדש" ש"מלך הפירוש לפי ובענינינו:

אינה למקום אדם בין הרשעות הרי מלך, אותו אלא ממש",

שיעקב כיוון שמים, כלפי אמתלא לו יש כי כלֿכך, גדולה

וביציאתו (בכניסתו מלכות כבוד לו חלק וקבל73אבינו ,(

שלטונו את עצמו משמים,74על הצדקה לו יש ולכן ,itl

ezrc.רצונו כפי לשלוט ,

ובמיוחד ישראל, בני כלפי – לחברו אדם בין אבל

זה כי הגזירות, את מתרצת זו אמתלא אין – יוסף כלפי

וחסד טוב הרבה כך כל עמו גמל יוסף אשר המלך, ,75אותו

יותר חמורה לחברו אדם בין הרשעות .76ולכן,

לו לא אשר ממש", "חדש הוא חדש" "מלך אם ואילו

עצמם על קבלו שלטונו את ולא מלכות, כבוד יעקב חלק

היו הם כאשר מלך נעשה (הוא למצרים בבואם ישראל בני

לא הם אבל עצמוe`aבמצרים, על קבלו ולא ממלכתו אל

להצדיק שמים כלפי אמתלא לו שאין הרי מלכותו), את

גזירותיו. את

אינה רשעותו ישראל, בני כלפי – לחברו אדם בין אבל

עמו גמל לא שיוסף חדש", "מלך הוא כי כלֿכך, גדולה

טובות.

של רשעותו את התורה מדגישה שכאשר מובן, זה לפי

אדם "בין היא שהרשעות דרכו, לפי רב זאת מפרש פרעה,

פירוש שלפי – ממש" "חדש מסביר הוא ולכן למקום",

שעיקר שמואל ואילו יותר, גדולה שמים כלפי הרשעות זה

היה מסבירעיסוקו – לחברו" אדם "בין – ממונות בדיני

כדלעיל. גזירותיו", ש"נתחדשו אלא מלך, אותו זה שהיה

.·È
?Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· Â‡ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· Y ÛÒÂÈ ˙˜„ˆ
שמותיהם את רש"י מציין מדוע מובן לעיל האמור לפי

הקודמות: המחלוקות בשתי גם ושמואל רב של

על התורה מספרת וישב לפניzwcvבפרשת הן יוסף,

הסיפור שבהמשך לו77הפסוק יש וכל ביתו על "ויפקדהו :

אתו ידע ולא יוסף ביד לו אשר כל ויעזוב בידו... נתן

ואיך ויאמר... וימאן אדוניו... אשת "ותשא מאומה...";

שמע ולא יום יום כדברה... ויהי הגדולה... הרעה אעשה

כיצד מספרת התורה כאשר מכן, לאחר והן אליה...";

בפירוש מחלוקת יש ובכך פוטיפר. מאשת יוסף נמלט

היא הכוונה אם מלאכתו", לעשות הביתה "ויבוא הפסוק

עמה": צרכיו "לעשות או ממש", ל"מלאכתו

אדם שבין הענינים את בעיקר המדגיש רב, לפי

צרכיו "לעשות ולא ממש", ל"מלאכתו היא הכוונה למקום,

כלפי באיסור מדובר השני הפירוש שלפי כיוון עמה",

;78שמים

"ממונא" של ענינים בעיקר המדגיש שמואל, לפי ואילו

צרכיו לעשות "ויבוא... מדוע מובן – לחברו אדם בין –

" כאשר דוקא ziaaעמה" my ziad iyp`n yi` oi`כי ,"

לפוטיפר בשעבודו – לחברו" אדם ב"בין פגיעה אין כך

ביתו". על ש"ויפקדהו
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וש"נ.70) ב. מט, בכורות

ס"ד.71) פ"ד ב"ק רא"ש

צד.72) ס' יאיר חות שו"ת ראה

(ובפרש"י).73) יו"ד (ובפרש"י). ז מז, ויגש

מצרים.74) ארץ טוב גושן בארץ לישב להם שנתן ממנו ונהנו

(75.(41 בהערה (הובא ויגש דס"פ הנ"ל ובפרט

לא76) "אשר כאן בבחיי שהובא מדרש וראה .64 בהערה בהמצויין ראה

פח), אות כאן תו"ש (וראה כו'" חבירו של בטובתו הכופר כל יוסף את ידע

גזרותיו". נתחדשו שאומר למי נוטה הזה "והמדרש בבחיי ומסיים

ואילך.77) ד לט,

הזאת78) הגדולה הרעה אעשה "ואיך אמר לפנ"ז miwl`lוגם iz`hge."

כאן. אברבנאל וראה
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.‚È
"Ï˘‡" È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

פירות ממנו להביא פרדס אמר: חד ושמואל רב "אשל,

מיני כל ובו לאכסניא פונדק אמר: וחד בסעודה לאורחים

מאכל...":

ובו לאכסניא ש"פונדק ברור, לחברו" אדם "בין מצד

של "פרדס מאשר יותר גדולה טובה הוא מאכל" מיני כל

בלבד ,79פירות"

ממנו להביא פרדס "ויטע... בפירוש זאת, לעומת

כאן נוסף כי למקום", אדם "בין על הדגש מושם פירות..."

עלֿידי גם למקום אדם בין של כפי`mdxaהענין עצמו,

מ"ויבא בקלֿוחומר מנחה80שנלמד האדמה מפרי קין

לה'".

בעלי של שמותיהם את רש"י שם מציין לפיכך

רב זאת שאמרו הגירסא את דוקא ובוחר המאמרים,

נחמיה ור' יהודה ר' כבגמרא, ולא, כך81ושמואל, כי ,

הפירושים מן אחד לכל הסיבה .82מובנת

.„È
ÌÈÈÂ‚‰ „‚� ‰�˙È‡ ‰„ÈÓÚ :Â�ÈÓÈÏ ‰‡¯Â‰‰

היא: ימינו לגבי זה רש"י מפירוש ההוראה

חדש ידיד – המלך" בבית לנו ש"אחות הטוענים, יש

לעם אל חסֿוחלילה, גזירות גוזר הוא ואם ותיק, או

את נוגד זה אם גם זאת לקיים ועליהם להיבהל, ישראל

פיתום את ובונים פרעה את עובדים אם גם התורה.

תורה לימוד באמצעות ה' עבדי להיות במקום ורעמסס

"בכל של ובאופן בהידור מצותיו וקיום ובשקידה בהתמדה

וצריך – הארץ ובמיטב במצרים חיים הרי דעהו", דרכיך

להכנע.

חדש", "מלך על מדובר אם הבדל שאין לדעת, צריך

של מלך שזהו בכך די אחר. או כזה בסגנון ותיק, מלך או

לישראל שמצירין – נתחכמה83"מצרים" "הבה זהו והרי –

ו" יצרֿהרע, של חטאת"cqgלו" – .84לאומים

מצרים: בגלות העבריות" כ"מילדות להתנהג מוכרחים

תשליכוהו היאורה הילוד הבן "כל פרעה מגזירת להיפך

תחיון" הבת פעמים85וכל מספר כמדובר שמשמעותה, .86,

של`jilydlmzeרצונו ע"ז שהם הענינים תוך אל

(כידוע –87"מצרים" המצרים) של אלילם היה שהיאור ,

הגוף את רק לא בכך מטביעים שהם עד וכדומה. כסף,

היה תחיון" הבת "וכל וגם הנשמה; את גם אלא היהודי,

– המצרים לתענוגות ולמושכם לחיותם הגזירה: מן חלק

לישראל. מצירין

ככל ועשו הגזירה כנגד קמו העבריות" וה"מילדות

יהודי חינוך ויקבלו יהודיים ילדים שיוולדו כדי האפשר

מקורי.

עם ולדבר להשתדל – הטבע בדרך לעשות שצריך מה

משה של בדרכו להיעשות צריך – וכדומה :epiaxהגויים

לו הראוי בכבוד פרעה את כיבד "88הוא אבל ,dhn

miwl`d"בלי89בידו איתנה, יהודיתֿאלקית בעמידה ,

יהדותו. את להסתיר בלי ובודאי הגוי, כלפי להכנע

תואמות שאינן המדינה בגזירות מתחשבים אין וכאשר

ילדי כל של הקדוש לחינוכם לחלוטין ומתמסרים ליהדות,

בגופם בריאים יהודים ה', צבאות את מקימים ישראל,

הגאולה את מביאים וכך והשלימה90ובנפשם, האמיתית

ממש. בקרוב צדקנו משיח ידי על ישראל כלל של

(e"lyz zeny t"y zgiyn)
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החסד79) מודגש ואבימלך אברהם בין לפנ"ז בהפסוקים שגם להעיר

וכנ"ל. לחבירו, אדם שבין – והטוב

ג.80) ד, בראשית

(81.52 הערה לעיל וראה

כבוד82) יהי' ד"גדול (53 הערה (דלעיל בהפלוגתא לבאר יש זה כעין

התפשטות גודל על יותר מורה הבנין גודל "בשנים": או "בבנין" הזה" הבית

ארוך זמן נמצא שהי' בשנים: למטה: יתירה קדושה המשכת השכינה, והשראת

ועצ"ע. בנ"י. אצל יותר

ד.83) פט"ז, ב"ר

פ"א.84) תניא ב. י, ב"ב לד. יד, משלי

כב.85) א, פרשתנו

(86.14 ע' לקמן ואילך. 99 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה

יז.87) ז, וארא פרש"י

ח.88) יא, בא יג. ו, וארא פרש"י

כ.89) ד, פרשתנו

ממצרים90) ישראל נגאלו כו' צדקניות נשים שבשכר מצרים בגלות וכמו

ב). יא, (סוטה



כה zeny zyxt - zegiyÎihewl

.‚È
"Ï˘‡" È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

פירות ממנו להביא פרדס אמר: חד ושמואל רב "אשל,

מיני כל ובו לאכסניא פונדק אמר: וחד בסעודה לאורחים

מאכל...":

ובו לאכסניא ש"פונדק ברור, לחברו" אדם "בין מצד

של "פרדס מאשר יותר גדולה טובה הוא מאכל" מיני כל

בלבד ,79פירות"

ממנו להביא פרדס "ויטע... בפירוש זאת, לעומת

כאן נוסף כי למקום", אדם "בין על הדגש מושם פירות..."

עלֿידי גם למקום אדם בין של כפי`mdxaהענין עצמו,

מ"ויבא בקלֿוחומר מנחה80שנלמד האדמה מפרי קין

לה'".

בעלי של שמותיהם את רש"י שם מציין לפיכך

רב זאת שאמרו הגירסא את דוקא ובוחר המאמרים,

נחמיה ור' יהודה ר' כבגמרא, ולא, כך81ושמואל, כי ,

הפירושים מן אחד לכל הסיבה .82מובנת

.„È
ÌÈÈÂ‚‰ „‚� ‰�˙È‡ ‰„ÈÓÚ :Â�ÈÓÈÏ ‰‡¯Â‰‰

היא: ימינו לגבי זה רש"י מפירוש ההוראה

חדש ידיד – המלך" בבית לנו ש"אחות הטוענים, יש

לעם אל חסֿוחלילה, גזירות גוזר הוא ואם ותיק, או

את נוגד זה אם גם זאת לקיים ועליהם להיבהל, ישראל

פיתום את ובונים פרעה את עובדים אם גם התורה.

תורה לימוד באמצעות ה' עבדי להיות במקום ורעמסס

"בכל של ובאופן בהידור מצותיו וקיום ובשקידה בהתמדה

וצריך – הארץ ובמיטב במצרים חיים הרי דעהו", דרכיך

להכנע.

חדש", "מלך על מדובר אם הבדל שאין לדעת, צריך

של מלך שזהו בכך די אחר. או כזה בסגנון ותיק, מלך או

לישראל שמצירין – נתחכמה83"מצרים" "הבה זהו והרי –

ו" יצרֿהרע, של חטאת"cqgלו" – .84לאומים

מצרים: בגלות העבריות" כ"מילדות להתנהג מוכרחים

תשליכוהו היאורה הילוד הבן "כל פרעה מגזירת להיפך

תחיון" הבת פעמים85וכל מספר כמדובר שמשמעותה, .86,

של`jilydlmzeרצונו ע"ז שהם הענינים תוך אל

(כידוע –87"מצרים" המצרים) של אלילם היה שהיאור ,

הגוף את רק לא בכך מטביעים שהם עד וכדומה. כסף,

היה תחיון" הבת "וכל וגם הנשמה; את גם אלא היהודי,

– המצרים לתענוגות ולמושכם לחיותם הגזירה: מן חלק

לישראל. מצירין

ככל ועשו הגזירה כנגד קמו העבריות" וה"מילדות

יהודי חינוך ויקבלו יהודיים ילדים שיוולדו כדי האפשר

מקורי.

עם ולדבר להשתדל – הטבע בדרך לעשות שצריך מה

משה של בדרכו להיעשות צריך – וכדומה :epiaxהגויים

לו הראוי בכבוד פרעה את כיבד "88הוא אבל ,dhn

miwl`d"בלי89בידו איתנה, יהודיתֿאלקית בעמידה ,

יהדותו. את להסתיר בלי ובודאי הגוי, כלפי להכנע

תואמות שאינן המדינה בגזירות מתחשבים אין וכאשר

ילדי כל של הקדוש לחינוכם לחלוטין ומתמסרים ליהדות,

בגופם בריאים יהודים ה', צבאות את מקימים ישראל,

הגאולה את מביאים וכך והשלימה90ובנפשם, האמיתית

ממש. בקרוב צדקנו משיח ידי על ישראל כלל של

(e"lyz zeny t"y zgiyn)
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החסד79) מודגש ואבימלך אברהם בין לפנ"ז בהפסוקים שגם להעיר

וכנ"ל. לחבירו, אדם שבין – והטוב

ג.80) ד, בראשית

(81.52 הערה לעיל וראה

כבוד82) יהי' ד"גדול (53 הערה (דלעיל בהפלוגתא לבאר יש זה כעין

התפשטות גודל על יותר מורה הבנין גודל "בשנים": או "בבנין" הזה" הבית

ארוך זמן נמצא שהי' בשנים: למטה: יתירה קדושה המשכת השכינה, והשראת

ועצ"ע. בנ"י. אצל יותר

ד.83) פט"ז, ב"ר

פ"א.84) תניא ב. י, ב"ב לד. יד, משלי

כב.85) א, פרשתנו

(86.14 ע' לקמן ואילך. 99 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה

יז.87) ז, וארא פרש"י

ח.88) יא, בא יג. ו, וארא פרש"י

כ.89) ד, פרשתנו

ממצרים90) ישראל נגאלו כו' צדקניות נשים שבשכר מצרים בגלות וכמו

ב). יא, (סוטה



ליקוטים מתורת לוי יצחקכו

רב אמי

רבי אמי, כי הוה חזי פרסא דרכיב, אמר היינו דובא 
ניידא1.

פרסיים — הם בחינת גבורות, כי עשרה קבין גבורה 
ירדו לעולם, תשעה נטלו פרסיים2.

פרסא דרכיב — הוא בעלות הגבורות לשרשן, בינה, 
מקור הגבורות, ככתוב3 אני בינה לי גבורה.

ורבי אמי, בינה, כשמו אמי, מלשון אם — הוא יודע 
זה.

)ליקוטים ואגרות עמ' שלה(

רבן גמליאל

לזה  גמליאל(  )רבן  אמר  נדרו,  על  לישאל  אחד  בא 
שעמו, כלום שתינו רביעית יין האיטלקי, אמר לו הן, 
אם כן יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו, וטייל אחריהן ג' 
מילין . . כיון שהגיע לסולמא דצור, ירד רבן גמליאל מן 

החמור ונתעטף והתיר לו את נדרו4.

גמליאל — הוא תיבות ג' מי"ל א"ל.
ג' מיל — הוא הג' מילין שטייל.

אילי  באלים5,  כמכה  מי  כמו  קשה,  פירושו   — אל 
הארץ6, וכדומה, והיינו סולמה של צור, צור הוא אבן 

קשה.
ועל ידי טיול זה פג היין — פ"ג הוא מספר גמל"י.

)תורת לוי יצחק עמ' קצח(

רב דימי

כי אתא רב דימי אמר, תלתין ותרין קרבי עבדי רומאי 
בהדי יוונים כו'7.

יודע שעבדו  והוא  ל"ב.  פעמים  ב'  מספרו   - דימ"י 
ל"ב קרבי.

)תורת לוי יצחק עמ' ריד(

רב הונא

עזיזא  הוה  רחימתין  כי  ואזיל,  קאמר  דהוה  ההוא 

1( קידושין עב, א.
2( שם מט, ב.

3( משלי ח, יד.
4( עירובין סד, ב.
5( בשלח טו, יא.
6( יחזקאל יז, יג.

7( עבודה זרה ח, ב.

אפותיא  רש"י(,  לאשתי,  ביני  עזה  היתה  )כשאהבתינו 
דספסירא שכיבין )על רוחב הסייף היינו שוכבים שנינו, 
רש"י(, השתא דלא עזיזא רחימתין, פוריא בר שיתין 
גרמידי גם כן לא סגי לן )לא די לנו, רש"י(. אמר רב 

הונא, קראי כתיבי כו'8.

את  ידע  והאדם  שכתוב9  כמו  חיבור,  פירושו  דעת 
הקב"ה  ומלכות,  ז"א  ואשה,  איש  חיבור  והוא  חוה. 

וישראל.
ויש שתי בחינות דעת, ככתוב10 כי אל דעות הוי' ולא 

)ולו קרי( נתכנו עלילות.
דעת עליון — הוא כאשר האהבה עזה. ושם הוא ולא 
נתכנו עלילות, שאינו נוגע שם מעשי ישראל, שאפילו 
אם עלילותיהם אינם כדבעי, מכל מקום הקב"ה אוהב 
אותם ביותר, וכמו לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל 

בישראל11. ולכן אפותיא דספסירא שכיבין.
דעת תחתון — הוא כאשר האהבה אינה עזה. ושם 
אין  ישראל ח"ו  עלילות, שכשחוטאים  נתכנו  ולו  הוא 
הקב"ה  אהבת  יש  אז  שגם  )אם  ועוז  בתוקף  האהבה 
ישנה  בישראל  וכן  ה'12,  אמר  אתכם  אהבתי  לישראל, 
האהבה המסותרת13(. ולכן גם פוריא בר שיתין גרמידי 

לא סגי לן.
לכן האומר קראי כתיבי הוא רב הונא.

הונא — רומז על דעת, כי הונא מלשון הון, וכתיב14 
ובדעת חדרים ימלאון כל הון יקר ונעים.

הונ"א — מספרו ב' פעמים א"ל, הוא חסד וגבורה 
שבדעת.

ויש לומר,
וגבורה  הוא חסד   — א"ל  דב' פעמים  הב' אלפי"ן 

שבדעת עליון.
וגבורה  הוא חסד   — א"ל  דב' פעמים  הב' למדי"ן 

שבדעת תחתון.
אם כן, ברב הונא יש שתי הבחינות, דעת עליון ודעת 
תחתון. זהו שהוא דוקא יודע ואמר קראי כתיבי, הן על 
כד רחימתין עזיזא, והן על השתא דלא עזיזא רחימתין.
)תורת לוי יצחק עמ' קפה(

8( סנהדרין ז, א.
9( בראשית ד, א.

10( שמואל א ב, ג. ועיין לקוטי תורה להאריז"ל שמות ג, ד. עץ חיים 
שער ז"א פ"ג.

11( בלק כג, כא.

12( מלאכי א, ב.
13( תניא פי"ח.

14( משלי כד, ד.



כז

חוברת ג - ש"פ נח

יום–כיפור בלתי נשכח

כך חלף הזמן עד שהגיע חודש תשרי. ערב ראש–השנה וערב יום–כיפור היו הימים שבהם חל 
תורו של בעלי לקבל חבילות. עובדה זו הקלה עלי, שכן היתה זו הזדמנות להעביר אליו מאכלים 

שונים, בשר ודגים, כדי שייזכר קמעה באווירת יום–טוב בבית.

לפני יום–הכיפורים מסרתי בסודי סודות בקשה שהרופא - יהודי שעבד במקום - יבוא לבקרו, 
והרופא אכן קיים זאת. בשעת לילה מאוחרת במוצאי יום–הכיפורים, אחרי ההבדלה, נכנס הרופא 
לתאו של בעלי, וכיבדו בסיגרייה - היה זה דבר גדול! הרופא שהה עם בעלי זמן–מה, וראה כיצד 

הוא סועד את לבו לאחר הצום.

בצהרי יום אחד בחודש חשון נכנס לביתנו אדם צעיר. הוא עלה במדרגות ומיד נכנס הביתה, 
אל חדר האוכל, מבלי לשאול איש, כאילו היתה הדירה מוכרת לו היטב. הצעיר התיישב מיד על 

כסא, ופתח בהקדמה לביקורו - שאם אספר למישהו על ביקורו אצלנו אני וגם הוא נהיה בסכנה.

רחל - הנערה שגדלה בביתנו במשך שנים רבות, והיתה כה מסורה אלינו עד שהתחננה בפני 
אנשי הנ.ק.וו.ד. שיקחו אותה במקום הרב, והצהירה כי היא מוכנה בלב שלם לרצות במקומו את 
זמן המאסר שיושת עליו - היתה בחדר כשהאיש נכנס. הוא אמר שממנה הוא אינו חושש, והודיע 
שברצונו למסור דרישת שלום מאת "ל. זלמנוביץ". להעלות עלי כתב את מה שהרגשתי באותה 

שעה - אין בכוחי...

הוא סיפר שבעלי ז"ל מסר לו תיאור מדוייק של הכניסה לדירתנו, כך שלא יצטרך לשאול איש, 
ואיש לא יבחין בו. הוא מסר ש"ל.ז." ישב שלושים ושניים יום בבידוד, וביום השלושים ושלושה 

הכניסו לתאו את אותו אדם1, כדי שישהו בו בשניים.

נוצרי ששוחרר לאחר שישה חודשי ישיבה בכלא. לפני שיצא משם הבטיח  היה זה מהנדס 
לבעלי שמיד לאחר שיבוא לביתו ויחליף את הבגדים שלבש בבית–הכלא ימסור את דרישת–השלום. 

הוא אכן עשה כך, והגיע לביתנו מיד.

האיש היה יחד עם בעלי במשך חודש תשרי, וכך סיפר )ברוסית2(: את יום–הכיפורים של "ל.ז." 
לא אשכח לעולם. כל היום הוא בכה וזעק בקול, וקרא פרקי תהילים בעל–פה עד שעה מאוחרת 

בלילה. כל היום לא דיבר אלי ולו מלה אחת, ולי לא היה העוז לפתוח בשיחה אתו.

לימים, בהיותנו כבר בגלות, סיפר לי בעלי שמאחר שבאותו יום–כיפור לא היה ברשותו כל 
סידור או מחזור, הוא התפלל מה שזכר בעל–פה - אם–כי די היה בכך כדי להעסיקו במשך כל היום.

מקווה(  )כלומר:  "מיקא"  בנה  הוא  המהנדס:  השיב  לבעלי,  שמייחסים  החטא  מהו  לשאלתי 
בחצר בית–הכנסת, ועל כך מאשימים אותו )"תפרו לו תיק" - זה היה הביטוי ברוסית(. השמש פלט 

דבר–מה נגדו בעניין זה.

באותה תקופה אכן דובר על בניית מקווה, ושמש בית–הכנסת העיד שהרב גייס סכום כסף רב 

1(  כלומר: את המספר.
2(  ברשימה המקורית מופיע סיפורו של האיש )גם( ברוסית.

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כח

לצורך הבנייה. הוא אף מסר עדות שלפיה נאסף בביתנו בשמחת–תורה כסף למחיית נשותיהם של 
טוכצ'בסקי ובוכארין3, ושמגייס הכספים העיקרי היה בעלי ז"ל.

כדי לברר את העניין לאשורו, הובילו את בעלי ואת העדים לחקירה משותפת פנים אל פנים, 
ומיד כשהם ראו אותו - השמש ואחד השוחטים שישב שם גם הוא - הצהירו כי עדותם אינה אמת, 

וכי הם חתמו עליה רק משום שהכריחו אותם...

המהנדס הוסיף ואמר לי, שאמסור לבעלי בדרך כלשהי - שהרי לכתוב פתקאות אסור היה - 
אם ראש–חודש כסלו יהיה יום אחד או שניים4: משום מה מטרידה אותו שאלה זו מאוד, שכן הדבר 

קשור ל"מכבים"... )כוונתו היתה לומר שבכך תלויה קביעות ימי החנוכה(.

3(  מיכאיל טוכצ'בסקי )1893-1937( – המפקד העליון של הצבא האדום. ניקולאי בוכארין )1888-1938( – מהפכן ומדינאי סובייטי. שניהם 
הואשמו בבוגדנות והוצאו להורג.

4(  ראה לקמן ע' 000.

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zexeka(iriax meil)

z` reawle xkid zeyrl yi ,dnda xyrnl dpyd y`x `ed ixyza
ly oexg` meia epiide ,df meil mcew ,dxary dpya miclepd xyrn

.lel` yceg
:`xnbd zvxzne ,mipekp minrhd ipy ok`øîà÷ ãBòå àãçzpeek - £¨¨¨¨©

jke ,sqep mrh yi ,xkid zeyrl jixvy mrhdn uegy dpyna `pzd
,dpynd z` x`al jixvàãçoxebd onf oi`y jkl cg` mrh - £¨
meyn `ed ,ixyza cg`a,ïLéå Lãça àøékä ãaòéîì ïðéòácitke §¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨

,x`azdyãBòå,sqep mrhe -áBè íBé àeäL éðtî,dpyd y`x ly ¨¦§¥¤
,áBè íBéa øOòì øLôà éàåaeh meia xyrl xyt` i`y mrhde §¦¤§¨§©¥§

`edàzø÷ñ íeMî,`xwqa ixiyr `veiy dlhd z` miraevy - ¦§©§¨
xeq`e ,xyrn zyecw eilr dlgy onql ick ,mec` rava epiide

.lel`a dryze mixyra xyrl eraw okle ,aeh meia ok zeyrl
:dpyna epipyøNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©

'åëå øîBà éàfò ïa ,äîäa.mnvr ipta oixyrzn oilel`d §¥¨¤©©¥
:i`fr oa ly enrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaeìläå ìéàBä ,éàfò ïa øîà,xi`n iax -Ck íéøîBà- ¨©¤©©¦§©¨§¦¨
,lel`a cg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xyeìläåxfrl` iax - §©¨

oerny iaxeCk íéøîBàcg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xy - §¦¨
jkitle ,xaca wtq yi ,ixyzaïéìeìàälel`a miclepd -ïéøOòúî ¨¡¦¦§©§¦

ïîöòì,lel` mcew miclepd mr mixyrzn mpi`e .mnvr ipta - §©§¨
miaygp el mincewde ,lel`a cg`a `ed xyrnl dpyd y`x `ny

g` miclepd mr mixyrzn mpi`e ,dxary dpyny`x `ny ,lel` x
jli`e f`n miclepde ,ixyza cg`a `ed dnda xyrnl dpyd
.jtidl e` oyid lr ycgd on mixyrn oi`e ,d`ad dpyl mikiiy
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' א



כט

את  ואראה  נא  אסורה  משה  ויאמר   – ג  ג, 
המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה

א. )פא( עיין )קהלת יעקב( סנה רומז על שיעבוד מלכיות, 
כל  ישראל אוכלת את  )ילקוט שמות( לעתיד עשן של  עיין 
צפני'  הבטחות  ויתקיים  הטומאה  שיבוער  והיינו  העמים, 
לקרוא כולם בשם ד'. ובזה אפשר לפרש כוונת )פסוק ג' סימן 
ג'( "מדוע "לא "יבער "הסנה מפרש הרמז בר"ת )זכרי' ט, ט( 
"הנה "מלכך "יבוא "לך, סנה אלו אומות העולם כמדרש, "וגם 
"ועבדי  כד(  לז,  )יחזקאל  בנוטריקין  הרמז  מפרש  מ"ד"ו"ע 
)דניאל  רש"י  שפירש  מה  תתקיים  ואז  "עליהם,  "מלך  "דוד 

סוף סימן ט'1(.
מקרי דרדקי2

ג, כא – ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים 
והיה כי תלכון לא תלכו ריקם

ב. והי' כי תלכון לא תלכו ריקם. במסורה תלכון תרין דין 
ואידך )ישעי' נב, יב( ובמנוסה לא תלכון. י"ל דהנה פסוק זה 
נאמר בגאולה האחרונה ב"ב שלא נלך במנוסה, ולהבין המשך 
הענין י"ל דהנה גאולת מצרים הי' שלא ע"י מעשיהם כי היו 
בחפזון  כי  נאמר  וע"כ  טומאה  שערי  במ"ט  משוקעים  אז 
יצאת מארץ מצרים ואילו לא מיהר ה' יתברך להוציא אותנו 

1( פסוק כז. "ועד כלה נחרצה תתך על שומם", פירש רש"י: ותתקיים ממשלת השקט 

עד יום אשר תתך עלי' כלה ונחרצה הנגזר עלי' בימי מלך המשיח. תתך על שומם, תגיע 

ותרד כליון חרוץ על הדמות כוכבים ומזלות ועל עובדי'.

2( ר' הלל מקאלאמיי ז"ל, תלמיד החתם סופר.

והיינו עוד שם רגע היינו משוקעים בשער הנ' של טומאה ח"ו 
ב"ב  שתהי'  העתידה  הגאולה  אבל  להתמהמה  יכלו  לא  ע"כ 

הוא תלוי רק במעשינו הטובים בתורה ומצות.
וזהו שאמר המסורה שעתה בגלות האחרון והי' כי תלכון 
הי'  )כאשר  ומצות  תורה  בלי  ריקם  תלכון  לא  ב"ב  משם 
במצרים שיצאו גם בלי תורה ומצות כנז'( ובמנוסה לא תלכון, 
גדולה  יהי' סכנה  נצטרך כ"כ לרוץ כמו במצרים שלא  שלא 
כ"כ, וגם היציאה מהגלות תהי' ע"י התורה והמצות שסגלנו 

כנז'.
תפארת בנים

וישלכהו  ארצה  השליכהו  ויאמר   – ג  ד, 
ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו

ג. רבותינו אמרו בענין מטה שנהפך נחש… שהודיעו בכאן 
שזה  וכמו  ורופא,  מוחץ  ומחי'  ממית  שהוא  הגמור  יכולתו 
המטה שהוא דומם החיהו השם ועשה נחש ממנו חי ומרגיש, 
כן יכול לעשות עם שוכני עפר להחלימם ולהחיותם לעתיד, 
ידו  והנה  ידך  נא  הבא  וזהו  ורופא,  מוחץ  שהוא  הודיעו  וכן 

מצורעת, ואח"כ והנה שבה כבשרו.
וזהו )דברים לב, לט( ראו עתה כי אני אני הוא אני אמית 
הקלה,  יאמר  החמורה  שאמר  מי  במדרש  ואמרו  וכו'.  ואחי' 
אבל רמזו היחי' השם המתים כמו שהיו פסחים ועורים בענין 
שיכירום ואח"כ הוא רופא אותם, וזהו מחצתי ואני ארפא, וכן 
בכאן נראה שהוליך זה הסדר בראשונה החי' המטה, ואח"כ 

נתן רפואה למחץ היד, ואין מידי מציל.
צרור המור

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zexeka(iriax meil)

z` reawle xkid zeyrl yi ,dnda xyrnl dpyd y`x `ed ixyza
ly oexg` meia epiide ,df meil mcew ,dxary dpya miclepd xyrn

.lel` yceg
:`xnbd zvxzne ,mipekp minrhd ipy ok`øîà÷ ãBòå àãçzpeek - £¨¨¨¨©

jke ,sqep mrh yi ,xkid zeyrl jixvy mrhdn uegy dpyna `pzd
,dpynd z` x`al jixvàãçoxebd onf oi`y jkl cg` mrh - £¨
meyn `ed ,ixyza cg`a,ïLéå Lãça àøékä ãaòéîì ïðéòácitke §¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨
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,lel`a cg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xyeìläåxfrl` iax - §©¨

oerny iaxeCk íéøîBàcg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xy - §¦¨
jkitle ,xaca wtq yi ,ixyzaïéìeìàälel`a miclepd -ïéøOòúî ¨¡¦¦§©§¦
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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.
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à(à)älàåúà äîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨¥´
:eàa Búéáe Léà á÷òé©«£½Ÿ¦¬¥−¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּפי על ּבמיתתן,אף ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, ׁשּנמׁשלּוּבחּייהן חּבתן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמרלכֹוכבים, ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם(ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא יקרא: ּבׁשם (שמות"לכּלם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

רמב"ן.רבה)

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)äéä óñBéå Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−¨¨¬
:íéøöîá§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא ׁשהּואוהלא יֹודעים היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ונעׂשה ּבמצרים ׁשהיה יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהיה

ּבצדקֹו ועמד מל. ְְְִֶֶַָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàî ãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ
:íúà õøàä àìnzå©¦¨¥¬¨¨−¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ׁשּׁשה יֹולדֹות אחדׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

ÌÈ¯ˆÓÏא eÏÚc Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L�‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

e‰ÈÂ„‰:ב ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ�·e:ג ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד „b ÈÏzÙ�Â Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„ÚÈ˜·ה ‡k¯È È˜Ù� ‡˙LÙ� Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈ¯ˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ� ÔÈÚ·L«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז e„lÈ˙‡Â eLÈÙ� Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈÏL‰ספר ׁשהּוא ּבראׁשית ספר הּכתּוב ƒ¿ƒְִֵֵֵֶֶֶַָ

ּכל ויצירת העֹולם ּבחּדּוׁש ְְִִִִַַָָָָהיצירה

יצירה ּכעין ׁשהם ּכּלם האבֹות ּובמקרי ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֻנֹוצר,

לרמז ּדברים צּיּורי מקריהם ׁשּכל מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלזרעם,

ׁשהׁשלים ואחרי להם. לבא העתיד ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלהֹודיע

הּבא הּמעׂשה ּבענין אחר ספר התחיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהיצירה

ׁשמֹות ואּלה ספר ונתיחד ההם, הרמזים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמן

ּובּגאּלה ּבפרּוׁש הּנגזר הראׁשֹון הּגלּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּבענין

חזר ולכן י"גֿי"ד.), ט"ו, (ּבראׁשית ְְִִֵֵֶַָָמּמּנּו

אף ּומסּפרם מצרים יֹורדי ּבׁשמֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַָָוהתחיל

ח'ֿכ"ח.), מ"ו, (ׁשם זה נכּתב ׁשּכבר ּפי ְְִִֶֶַַָָעל

הּגלּות, ראׁשית הּוא ׁשם ירידתם ּכי ְֲִִִֵַַָָָָּבעבּור

עד נׁשלם אינּנּו הּגלּות והּנה הּוחל. מאז ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּכי

אבֹותם מעלת ואל מקֹומם אל ׁשּובם ְְֲֲֶֶַַָָָיֹום

ׁשּיצאּו ּפי על אף מּמצרים ּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָיׁשּובּו.

ּבארץ היּו ּכי ּגֹולים, יחׁשבּו עדין עבדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּבית

סיני הר אל ּוכׁשּבאּו ּבּמדּבר, נבֹוכים להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלא

והׁשרה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וׁשב הּמׁשּכן ְְְְְִִַַָָָָָָועׂשּו

אבֹותם, מעלת אל ׁשבּו אז ּביניהם ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשכינתֹו

הם והם אהליהם, עלי אלּה סֹוד ְֱֲֳֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה

ּגאּולים. נחׁשבּו ואז ו'.), מ"ז, (ב"ר ְְְְְִֶֶַָָָהּמרּכבה

הּמׁשּכן ענין ּבהׁשלימֹו הּזה הּספר נׁשלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָולכן

מ', (להּלן ּתמיד אֹותֹו מלא ה' ּכבֹוד ְְְִִֵַָָָּובהיֹות

ל"ה.):

למנֹות ירצה הּכתּוב ּכי ׁשמֹות, ואּלה טעם ְְְְִִִֵֶֶַַַָ(א)

אז ּכי למצרים, רדּתם מעת הּגלּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָענין

יחזר ּולפיכ ּפרׁשּתי, ּכאׁשר ּגֹולים, ּבראׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹֹּגלּו

זרעֹו וכל מּפסּוק: ׁשהּוא הענין ּתחּלת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאל

(ּבר מצרימה אּתֹו וׁשםהביא ז'.), מ"ו, אׁשית ְְְְִִִִֵֵָָָ

הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה אחריו: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּכתּוב

הּוא ּבעצמֹו הּפסּוק ואֹותֹו וגֹו', ְְְְְְִַַַָָמצרימה

ספרים, ׁשני ׁשהם ּפי על אף ּכי ּבכאן, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהחזיר

זה, אחר זה ּבאים ּבדברים מחּבר ְְִִִִֶֶַַַָָָֻהּסּפּור

וכל ּבניו ּבבני קּצר יעקב ּבני הזּכיר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹוכאׁשר

(ׁשם ׁשם: אמר ּכאׁשר הּכלל והחזיר ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָזרעֹו,

הּבאה יעקב לבית הּנפׁש ּכל כ"ז.) ְֲֵֶֶַַַָָָֹמ"ו,

ׁשבעים: ְְְִִִַָמצרימה

ÔÈ�ÚÎÂ,עזרא וספר הּימים ּדברי ּבספר הּזה ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אחת ּובׁשנת הּימים: ּדברי ְְְִִִִִֵֶַַַַָׁשהׁשלים

ירמיהּו ּבפי ה' ּדבר לכלֹות ּפרס מל ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלכֹורׁש

ּכֹורׁש אמר ּכה וגֹו', ּכֹורׁש רּוח את ה' ְִֵֶֶֶַַָֹהעיר

ּבלׁשֹונם ּפסּוקים ׁשני ואֹותם וגֹו', ּפרס ְְְְְִִֵֶֶַָָָמל

אּלא הּסּפּור, לחּבר עזרא ספר ּבראׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהחזיר

ּׁשהיה ּבּמה הראׁשֹון הׁשלים ספרים, ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיּו

הּבנין. מעת הּׁשני והּספר הּבית ּבנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹקדם

ואּלה ּבראׁשית האּלה הּספרים ּבׁשני הּדבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ְׁשמֹות.

Èa¯Âּבסֹוף ׁשהזּכיר ּבעבּור ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבני לבניו יֹוסף ראה ּכי הראׁשֹון ְְִִֵֵֵֶַָָָָָהּספר

מעּטים היּו ּברדּתם אחיו ּגם ּכי הזּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָׁשּלׁשים,

על אף ּכתב: ורּׁש"י נכֹון. ואינּנּו ורבּו. ְְְִֵֶַַַַָָָָּופרּו

מיתתן אחר ּומנאן חזר ּבחּייהם ׁשּמנאן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּפי

ּככֹוכבים ׁשּנמׁשלּו חּבתם להֹודיע ְְְְְִִִִִֶַָָָָּבׁשמֹותם

ּומכניסן ּבמסּפר ׁשּנאמר:ׁשּמֹוציאן ּבמסּפר, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָ

יקרא ּבׁשם לכּלם צבאם במסּפר ְְְְְְִִִֵַָָָָָֻהּמֹוציא

(שמו"ר אּגדה ּדברי ואּלּו כ"ו.). מ', ְְְְִֵֵַַָָָ(יׁשעיה

החּבּוב ּבענין אמת ׁשל ּדברים והם ג'.), ְְְְֱִִִֵֶֶַַָא',

ׁשמֹותם וכֹופל מחּבבן הּוא ּברּו ְְְְֵֶַַָָָָׁשהּקדֹוׁש

ּבוא"ו וחּבּורם הּפסּוקים קּׁשּור אבל ְְְֲִִִִַָָָָּתדיר,

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ְְִֵֶַהּוא
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(ç):óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב Ï‡.(סוטה ¯L‡ «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆…
Ú„È∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך »«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגזרֹותיו ׁשּנתחּדׁשּו . . מּמׁש ח)חדׁש א, אדם(רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק ;לּמקֹוםרב, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּגזרֹותיו.לחברֹוּוׁשמּואל, אדםׁשּנתחּדׁשּו ּבין ּגדֹולה רׁשעּות – ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הצּדקהלחברֹו לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכְך ּכל לא אְך טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּמׁשמּׁשמים אדםחדׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות אְךלּמקֹום– ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין ּכְך ּכל ֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלא

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§¨−®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙� ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, BÏ.ּכל ‰ÓkÁ˙�∑ »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. נׁשּבע.(שמות ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּבּול יביא יׁשן)לעֹולםׁשּלא ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם ,. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂ∑:ּכתב ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יירׁשּוה והם הארץ מן רמב"ן.ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò̈¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑העם לפרעה∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑מצריםׁשל.˙B�kÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּממּנה(ישעיה ּגזּבר הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

Ìi˜Óח ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט Ï‡¯NÈ È�a ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡�pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י ÔB‰Ï ÌkÁ˙� e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡�‡�Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡�pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡�a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈ�BËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B�·e ÔB‰�ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּנתחּכמ הבה וחכמי(י) ּפרעה ראה לא לֹו. ה ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹ

ּבגידה ּתהיה ּכי ּבחרב, להּכֹותם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָיֹועציו

ּבארץ ּבאּו אׁשר העם חּנם להּכֹות ְְֲִֶֶַָָָָָָָּגדֹולה

לא הארץ עם וגם הראׁשֹון. הּמל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּבמצות

עּמהם ּכי ּכזה, חמס לעׂשֹות לּמל רׁשּות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָיּתנּו

ועצּום רב עם יׂשראל ּבני ּכי ואף מתיעץ, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָהּוא

ׁשּיעׂשּו אמר אבל ּגדֹולה. מלחמה עּמהם ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָויעׂשּו

ּבאיבה ּכי יׂשראל ירּגיׁשּו ׁשּלא חכמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּדר

ּדר ּכי מס, ּבהם הּטיל ּולכ ּבהם, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָיעׂשּו

ׁשּבא ּכמֹו לּמל מס להעלֹות ּבארץ ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגרים

כ"א.): ט', (מלכיםֿא' ְְִִָֹֹּבׁשלמה

È¯Á‡Âהּזכרים להרג "למיּלדֹות ּבּסתר צּוה כן ¿«¬≈ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ

עצמן הּיֹולדֹות ואפּלּו האבנים", ְְְֲִִַַַַָָָָעל

ּכל עּמֹו: לכל צּוה כן ואחרי ּבהם. ידעּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹלא

והענין אּתם. ּתׁשליכהּו היארה הּיּלֹוד ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהּבן

לֹו אׁשר הּטּבחים לׂשרי לצּוֹות רצה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

אֹותם הם ׁשּיׁשליכּו אֹו הּמל ּבחרב ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָלהרגם

אחד ּכל ימצא ּכאׁשר לעם אמר אבל ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָליאֹור,

אבי יצעק ואם ּביאֹור, אֹותֹו יׁשלי יהּודי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַילד

יאמרּו העיר ׂשר אל אֹו הּמל אל ְִֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּילד

הּתרה וכאׁשר נקמה. ּבֹו ויעׂשה עדים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּיביא

הּבּתים מחּפׂשים הּמצרים היּו הּמל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָרצּועת

ּומֹוציאים ּומתנּכרין ּבּלילֹות ׁשם ְְְְִִִִִִֵַַָָונכנסים

יכלה ולא נאמר: ּכן על ּכי מּׁשם, ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹהּילדים

ג'.). ב', (להּלן הּצפינֹו ְְִַַָעֹוד

‰‡¯�Âּבלדת ּכי מעּטים, ימים זה ׁשעמד ¿ƒ¿∆ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

מׁשה ּוכׁשּנֹולד הּגזרה, היתה לא ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹאהרן

ּבחמלּה ּפרעה ּבת אּולי ׁשּנתּבּטלה, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹנראה

ּכאׁשר אֹו ּכן, יעׂשה ׁשּלא לאביה אמרה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעליו

אֹותֹו, ּבּטל הּדבר נהיה הּמל מאת ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנׁשמע

ּכ האצטגנינּות ּפי על ׁשהיה רּבֹותינּואֹו דברי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

התחּכמּות הּכל ּכי כ"ט.), א', רּבה ְְְִִַַַָֹ(ׁשמֹות

מאמר טעם וזה החמס. יּודע ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהם

את הבאׁשּתם אׁשר רּבנּו: למׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהאֹומרים

ּכי כ"א.), ה', (להּלן ּבידם חרב לתת ְְִֵֵֶֶֶַָָָָריחנּו

טענה וימצאּו אֹותנּו, ּבׂשנאתם יֹוסיפּו ְְְְְֲִִִַַָָָָָעּתה

ּבחרב אֹותנּו ויהרגּו ּבּמלכּות מֹורדים אנחנּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָּכי

ּבמרמה. לעׂשֹות עֹוד יצטרכּו לא הּכל, ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹֹלעיני

ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְֵֵַַָָ

ּכאדם י"ג.) א', שמו"ר י"ג. ְָָָ(סֹוטה

ּכאּלּו ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמקּלל

לׁשֹון יירׁשּוה. והם הארץ מן ועלינּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָּכתב

אֹומר היה הרב ּכפרּוׁש ואם ׁשלמה. ְְְִֵֵֵַַָָָֹֹרּבנּו

ּבּלֹוחמים: הּלׁשֹון כן ּכי הארץ", על ְֲִִֵֶַַַָָָָָ"ועלה

א'.) כ"ד, (מלכיםֿב' ּבבל מל נבכדנּצר ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻעלה

וּיתּפׂשם וּילּכדם, הּבצרֹות יהּודה ערי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻעל

ארם מל רצין עלה י"ג.), י"ח, ְְֲִִֶֶָָָָ(מלכיםֿב'

ואּולי א'.). ז', (יׁשעיה לּמלחמה ְְְְְִִַַַַָָָָירּוׁשלים

יֹוׁשב הּוא אׁשר הארץ מן עלינּו ועלה ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹיאמר:

ּגׁשן. לארץ ירמז ְְִֶֶֶָֹּבּה,

ÔÎzÈÂמלחמֹות תקראנה ּכי ׁשּיאמר: לפרׁש ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשלל לׁשלל ׂשֹונאינּו על נֹוסף ְְְִִֵֶַָָָֹיהיה

ארץ אל הּזאת הארץ מן לֹו ויעלה ּבז, ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹולבז

לנקם אנחנּו נּוכל ולא לנּו, אׁשר ּכל עם ְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹּכנען

ּכּלׁשֹון: והּוא ּבֹו". "ּולהּלחם מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶַָָָנקמתנּו

א'.), ל"ב, (להּלן מצרים מארץ העלנּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

יׂשראל ּבית זרע את הביא ואׁשר העלה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר



לי zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy

(ç):óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב Ï‡.(סוטה ¯L‡ «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆…
Ú„È∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך »«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגזרֹותיו ׁשּנתחּדׁשּו . . מּמׁש ח)חדׁש א, אדם(רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק ;לּמקֹוםרב, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּגזרֹותיו.לחברֹוּוׁשמּואל, אדםׁשּנתחּדׁשּו ּבין ּגדֹולה רׁשעּות – ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הצּדקהלחברֹו לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכְך ּכל לא אְך טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּמׁשמּׁשמים אדםחדׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות אְךלּמקֹום– ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין ּכְך ּכל ֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלא

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§¨−®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙� ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, BÏ.ּכל ‰ÓkÁ˙�∑ »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. נׁשּבע.(שמות ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּבּול יביא יׁשן)לעֹולםׁשּלא ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם ,. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂ∑:ּכתב ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יירׁשּוה והם הארץ מן רמב"ן.ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò̈¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑העם לפרעה∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑מצריםׁשל.˙B�kÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּממּנה(ישעיה ּגזּבר הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

Ìi˜Óח ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט Ï‡¯NÈ È�a ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡�pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י ÔB‰Ï ÌkÁ˙� e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡�‡�Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡�pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡�a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈ�BËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B�·e ÔB‰�ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּנתחּכמ הבה וחכמי(י) ּפרעה ראה לא לֹו. ה ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹ

ּבגידה ּתהיה ּכי ּבחרב, להּכֹותם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָיֹועציו

ּבארץ ּבאּו אׁשר העם חּנם להּכֹות ְְֲִֶֶַָָָָָָָּגדֹולה

לא הארץ עם וגם הראׁשֹון. הּמל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּבמצות

עּמהם ּכי ּכזה, חמס לעׂשֹות לּמל רׁשּות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָיּתנּו

ועצּום רב עם יׂשראל ּבני ּכי ואף מתיעץ, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָהּוא

ׁשּיעׂשּו אמר אבל ּגדֹולה. מלחמה עּמהם ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָויעׂשּו

ּבאיבה ּכי יׂשראל ירּגיׁשּו ׁשּלא חכמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּדר

ּדר ּכי מס, ּבהם הּטיל ּולכ ּבהם, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָיעׂשּו

ׁשּבא ּכמֹו לּמל מס להעלֹות ּבארץ ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגרים

כ"א.): ט', (מלכיםֿא' ְְִִָֹֹּבׁשלמה

È¯Á‡Âהּזכרים להרג "למיּלדֹות ּבּסתר צּוה כן ¿«¬≈ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ

עצמן הּיֹולדֹות ואפּלּו האבנים", ְְְֲִִַַַַָָָָעל

ּכל עּמֹו: לכל צּוה כן ואחרי ּבהם. ידעּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹלא

והענין אּתם. ּתׁשליכהּו היארה הּיּלֹוד ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהּבן

לֹו אׁשר הּטּבחים לׂשרי לצּוֹות רצה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

אֹותם הם ׁשּיׁשליכּו אֹו הּמל ּבחרב ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָלהרגם

אחד ּכל ימצא ּכאׁשר לעם אמר אבל ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָליאֹור,

אבי יצעק ואם ּביאֹור, אֹותֹו יׁשלי יהּודי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַילד

יאמרּו העיר ׂשר אל אֹו הּמל אל ְִֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּילד

הּתרה וכאׁשר נקמה. ּבֹו ויעׂשה עדים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּיביא

הּבּתים מחּפׂשים הּמצרים היּו הּמל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָרצּועת

ּומֹוציאים ּומתנּכרין ּבּלילֹות ׁשם ְְְְִִִִִִֵַַָָונכנסים

יכלה ולא נאמר: ּכן על ּכי מּׁשם, ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹהּילדים

ג'.). ב', (להּלן הּצפינֹו ְְִַַָעֹוד

‰‡¯�Âּבלדת ּכי מעּטים, ימים זה ׁשעמד ¿ƒ¿∆ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

מׁשה ּוכׁשּנֹולד הּגזרה, היתה לא ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹאהרן

ּבחמלּה ּפרעה ּבת אּולי ׁשּנתּבּטלה, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹנראה

ּכאׁשר אֹו ּכן, יעׂשה ׁשּלא לאביה אמרה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעליו

אֹותֹו, ּבּטל הּדבר נהיה הּמל מאת ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנׁשמע

ּכ האצטגנינּות ּפי על ׁשהיה רּבֹותינּואֹו דברי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

התחּכמּות הּכל ּכי כ"ט.), א', רּבה ְְְִִַַַָֹ(ׁשמֹות

מאמר טעם וזה החמס. יּודע ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהם

את הבאׁשּתם אׁשר רּבנּו: למׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהאֹומרים

ּכי כ"א.), ה', (להּלן ּבידם חרב לתת ְְִֵֵֶֶֶַָָָָריחנּו

טענה וימצאּו אֹותנּו, ּבׂשנאתם יֹוסיפּו ְְְְְֲִִִַַָָָָָעּתה

ּבחרב אֹותנּו ויהרגּו ּבּמלכּות מֹורדים אנחנּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָּכי

ּבמרמה. לעׂשֹות עֹוד יצטרכּו לא הּכל, ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹֹלעיני

ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְֵֵַַָָ

ּכאדם י"ג.) א', שמו"ר י"ג. ְָָָ(סֹוטה

ּכאּלּו ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמקּלל

לׁשֹון יירׁשּוה. והם הארץ מן ועלינּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָּכתב

אֹומר היה הרב ּכפרּוׁש ואם ׁשלמה. ְְְִֵֵֵַַָָָֹֹרּבנּו

ּבּלֹוחמים: הּלׁשֹון כן ּכי הארץ", על ְֲִִֵֶַַַָָָָָ"ועלה

א'.) כ"ד, (מלכיםֿב' ּבבל מל נבכדנּצר ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻעלה

וּיתּפׂשם וּילּכדם, הּבצרֹות יהּודה ערי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻעל

ארם מל רצין עלה י"ג.), י"ח, ְְֲִִֶֶָָָָ(מלכיםֿב'

ואּולי א'.). ז', (יׁשעיה לּמלחמה ְְְְְִִַַַַָָָָירּוׁשלים

יֹוׁשב הּוא אׁשר הארץ מן עלינּו ועלה ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹיאמר:

ּגׁשן. לארץ ירמז ְְִֶֶֶָֹּבּה,

ÔÎzÈÂמלחמֹות תקראנה ּכי ׁשּיאמר: לפרׁש ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשלל לׁשלל ׂשֹונאינּו על נֹוסף ְְְִִֵֶַָָָֹיהיה

ארץ אל הּזאת הארץ מן לֹו ויעלה ּבז, ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹולבז

לנקם אנחנּו נּוכל ולא לנּו, אׁשר ּכל עם ְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹּכנען

ּכּלׁשֹון: והּוא ּבֹו". "ּולהּלחם מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶַָָָנקמתנּו

א'.), ל"ב, (להּלן מצרים מארץ העלנּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

יׂשראל ּבית זרע את הביא ואׁשר העלה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
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האֹוצרֹות רבה)על ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ּובצּורֹותׁשּלא ַָָ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ
רמב"ן.לאֹוצר ָָ

(áé)éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץּבכל להרּבֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לב a¯È‰.ּכן Ôk∑ ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈ƒ¿∆
א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבהּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: קצּו∑eˆ˜iÂ.ּתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ«»Àָ

ּבעיניהם היּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש .ּבחּייהם. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷íéðáìáe ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
íäá eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−

:Cøôa§¨«¤

(åè)íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä̈«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑,קל לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון ּכהּוא ּומדּבר, ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומיּלד הּולד∑ÙL¯‰.מֹוליד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו והֹוגהזֹו ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)לּולד, צעקה, מב)לׁשֹון אפעה(ישעיה .ּכּיֹולדה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

i"yx£ÔÎ„lÈa∑ּבהֹולידכן ‰‡·�ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה יח)מֹוׁשב (ירמיה ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חרס ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑,הּזכרים על אּלא מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְְִִֶַַַָָָָֹ

אֹותם הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו .ותחיה∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øac øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²¦¤¬
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות ׁשּלׁשֹון,(סוטה לפי וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות ב)עברית מצר(שמות איׁש י","וּתאמרנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וכן לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, יג)לׁשֹון "וּתחּללנה(יחזקאל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
לזכרים וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל .אֹותי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ÔÈÙ˜zיב ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג Ï‡¯NÈ È�a ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa�‡יד ‡ÈL˜ ‡�ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡�ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ�·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰�ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙È�z ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡i�a¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הארצֹות ּומּכל צפֹונה ח'.).מארץ כ"ג, (ירמיה ְְֲִִֵֶֶָָָָָֹ

הארץ מן ועלּו אחד ראׁש להם וׂשמּו ְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹוכן:

ועלּו ראׁש עליהם ׁשּיׂשימּו ב'.), ב', ְֲִֵֵֶֶַָָֹ(הֹוׁשע

ּבּה. ּגלּו אׁשר הארץ מן ְְֲִֶֶַָָָָָלארצם

על "ׂשם עּנתֹו. למען מּסים ׂשרי ְִִֵַַַַָָֹ(יאֿיד)

אנׁשים מהם לקחת מס ֲִֵֶַַַָָָָהעם"

מן ׂשרים" "הּמס על ּומּנה ,הּמל ֲִִִֶֶַַַַַַָָלעבֹודת

לפי אנׁשים ּכרצֹונם מהם ׁשּיקחּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָהּמצרּיים

ּבבנין יהיּו יֹותר אֹו חדׁש חליפֹות, ְְְֲֲִִִֵֶַָָֹהעבֹודה,

האּלה והּׂשרים ּבביתֹו. הּימים ּוׁשאר ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמל

ערי העם וּיבן לפרעה. ערים ׁשּיבנּו אֹותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצּוּו

ׁשּלא ראּו וכאׁשר הּזה, ּבּמס לפרעה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָֹֹמסּכנֹות

וגזרּו "מּפניהם", ּבחּייהם "קצּו" לעם זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיּזיק

מצרי איׁש וכל העם, את מצרים ּכל ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשּיעבידּו

אנׁשים מהם לקחת ימׁשל ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיצטר

מצרים וּיעבדּו טעם: וזה עבֹודתֹו. ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָׁשּיעׂשּו

.ּבפר יׂשראל ּבני ְְְִֵֵֶֶָָאת

„BÚÂּבחמר קׁשֹות" "עבֹודֹות עליהם ּגזרּו ¿ְְֲֲֵֶֶָָֹ

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

ß zah c"i ipy mei ß

(çé)ïúéNò òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½©¬©£¦¤−
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)úiøönä íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²©¦§¦−Ÿ
úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä̈«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤

:eãìéå§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות לחּיֹות(שם מׁשּולֹות הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשלּוחה",הּׂשדה, "אּילה ׁשֹורֹו", "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא יט)ּומי אּמ(שם ."לביאה"מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
למיּלדֹות", אלהים "וּייטב ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹויפעיל,

יהּודה" ּבבת ב)"וּירב הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים הּׁשארית.דנבּוזר(דברי את הגלה אדן, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
זנב" אל זנב טו)"וּיפן וּיפעל,(שופטים ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד י)הּוא יהּודה"(ויקרא "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: הּוטב, לׁשֹון – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה -ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי lÈÓÏ„˙.אּלּו, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑מהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַ
.הּטֹובה? ַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּולוּיהּבּתי ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות .(שם)מּיֹוכבד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

מּיֹוכבד ּולוּיה כא)ּכהּנה א, הּכּונה(רש"י האם הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

להּלן ּברׁש"י הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה יד)ׁשּנּתנה מׁשה(ד, האם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

הּכהּונה. מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכְך ְְְֱִִֶֶֶַַָָָנענׁש

(áë)äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ
úaä-ìëå eäëéìLz:ïeiçz ©§¦ª½§¨©©−§©«

Ô‰Ïיח ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡i�a¿«»

iL�Î‡יט ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰�a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם נֹותנים הּׂשרים היּו מּתחּלה ּכי ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָּובלבנים,

ועּתה הּבנין, ּבֹונים הּמס אנׁשי והיּו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּלבנים

עפר מביאים ׁשּיהיּו וצּום ּבעבֹודה העם ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָנהגּו

יּנתן ולא ּוברגליהם, ּבידיהם החמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹועֹוׂשים

ונֹותנין ּבלבד, הּתבן רק הּמל מּבית ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָלהם

הּבנין, לעׂשֹות הּבֹונים הּמס לאנׁשי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּלבנים

ּולמצרים לפרעה אׁשר קׁשה עבדה ּכל ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹוגם

הּכל הּזבלים, והֹוצאת החפירֹות ּכגֹון ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹּבּׂשדה,

אֹותם לדחק ּבהם רֹודים היּו וגם עליהם, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנתנּו

טעם: וזה אֹותם. ּומקּללים ּומּכים ינּוחּו ְְְִִֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.ּבפר ּבהם עבדּו אׁשר עבדתם ּכל ְְֲֲֵֶֶֶָָָָָָֹאת

‰È‰Âּכּמנהג צר ּבלחם אֹותם מפרנס הּמל ¿»»ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמתאּוים מאמר וזה הּמל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַלפֹועלי

ּבמצרים נאכל אׁשר הּדגה את זכרנּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאמרּו:

הּדגה ּכי ה'.), י"א, (ּבּמדּבר הּקּׁשאים את ְִִִִִֵַַַָָָָֻחּנם

הּצדיםאֹותם מן לֹוקחים והיּו רּבהמאד ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹּבמצרים

קּׁשּואים הּגּנֹות מן ולֹוקחים ,הּמל ְְְְִִִִִִֶֶַַַּבמצות

היא. הּמל מצות ּכי מכלים ואין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַואבטיחים,

ה'): ּפרק סֹוף ּבחדׁש (מכילתא אמרּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָורּבֹותינּו

ּכן אם לעבדים. עבדים ולא היּו לּמלכים ְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹעבדים

לפרעה. אׁשר הּמּסים לׂשרי רמז מצרים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוּיעבדּו
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ß zah c"i ipy mei ß

(çé)ïúéNò òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½©¬©£¦¤−
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)úiøönä íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²©¦§¦−Ÿ
úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä̈«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤

:eãìéå§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות לחּיֹות(שם מׁשּולֹות הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשלּוחה",הּׂשדה, "אּילה ׁשֹורֹו", "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא יט)ּומי אּמ(שם ."לביאה"מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
למיּלדֹות", אלהים "וּייטב ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹויפעיל,

יהּודה" ּבבת ב)"וּירב הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים הּׁשארית.דנבּוזר(דברי את הגלה אדן, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
זנב" אל זנב טו)"וּיפן וּיפעל,(שופטים ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד י)הּוא יהּודה"(ויקרא "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: הּוטב, לׁשֹון – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה -ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי lÈÓÏ„˙.אּלּו, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑מהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַ
.הּטֹובה? ַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּולוּיהּבּתי ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות .(שם)מּיֹוכבד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

מּיֹוכבד ּולוּיה כא)ּכהּנה א, הּכּונה(רש"י האם הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

להּלן ּברׁש"י הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה יד)ׁשּנּתנה מׁשה(ד, האם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

הּכהּונה. מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכְך ְְְֱִִֶֶֶַַָָָנענׁש

(áë)äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ
úaä-ìëå eäëéìLz:ïeiçz ©§¦ª½§¨©©−§©«

Ô‰Ïיח ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡i�a¿«»

iL�Î‡יט ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰�a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם נֹותנים הּׂשרים היּו מּתחּלה ּכי ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָּובלבנים,

ועּתה הּבנין, ּבֹונים הּמס אנׁשי והיּו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּלבנים

עפר מביאים ׁשּיהיּו וצּום ּבעבֹודה העם ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָנהגּו

יּנתן ולא ּוברגליהם, ּבידיהם החמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹועֹוׂשים

ונֹותנין ּבלבד, הּתבן רק הּמל מּבית ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָלהם

הּבנין, לעׂשֹות הּבֹונים הּמס לאנׁשי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּלבנים

ּולמצרים לפרעה אׁשר קׁשה עבדה ּכל ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹוגם

הּכל הּזבלים, והֹוצאת החפירֹות ּכגֹון ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹּבּׂשדה,

אֹותם לדחק ּבהם רֹודים היּו וגם עליהם, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנתנּו

טעם: וזה אֹותם. ּומקּללים ּומּכים ינּוחּו ְְְִִֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.ּבפר ּבהם עבדּו אׁשר עבדתם ּכל ְְֲֲֵֶֶֶָָָָָָֹאת

‰È‰Âּכּמנהג צר ּבלחם אֹותם מפרנס הּמל ¿»»ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמתאּוים מאמר וזה הּמל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַלפֹועלי

ּבמצרים נאכל אׁשר הּדגה את זכרנּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאמרּו:

הּדגה ּכי ה'.), י"א, (ּבּמדּבר הּקּׁשאים את ְִִִִִֵַַַָָָָֻחּנם

הּצדיםאֹותם מן לֹוקחים והיּו רּבהמאד ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹּבמצרים

קּׁשּואים הּגּנֹות מן ולֹוקחים ,הּמל ְְְְִִִִִִֶֶַַַּבמצות

היא. הּמל מצות ּכי מכלים ואין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַואבטיחים,

ה'): ּפרק סֹוף ּבחדׁש (מכילתא אמרּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָורּבֹותינּו

ּכן אם לעבדים. עבדים ולא היּו לּמלכים ְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹעבדים

לפרעה. אׁשר הּמּסים לׂשרי רמז מצרים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוּיעבדּו
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i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑,ּגזר עליהם אםאף יֹודעים אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּבן "ּכל ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמצרים

מריבה מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא .הּיּלֹוד", ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ׁשאמרהּפרּוׁש ּבּתֹו, ּבעצת ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת ּבּהלֹו: ועׂשה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
נערה, להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. ּומאתיםלּקּוחין החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹועׂשר
לוי ּבת אֹותּה רמב"ן.וקֹורא ְִֵֵַָ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦¨−©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, רמב"ן.(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬
úôN-ìò óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬

:øàéä©§«Ÿ

i"yx£B�ÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ׁשהּיֹולדת אחד, ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְְְְְֱֳִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ט' לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למקּטעין יֹולדת ועֹומד∑Ób‡.לׁשבעה הּוא ר ודבר יונק"ו, ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ…∆ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

קׁשה ּובפני ר Ùf·e˙.ּבפני ¯ÓÁa∑צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפתזפת ׁשל רע ÌNzÂ.ריח ְְִִֵֵֶַָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ«»∆
Ûeqa∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא קמלּו(ישעיה וסּוף .""קנה «ְְְֲֵֶֶַַַָָָ

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

ÈÂÏ:א ˙a ˙È ·ÈÒ�e ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג ˙·ÈÒ�e d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰� ÛÈk≈«¬»

Ó‰ד Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(סֹוטה אמרּו רּבֹותינּו לוי. מּבית איׁש וּיל ְִִִֵֵֵֵֶַַָָ(א)

אמר ור"א ּבּתֹו. עצת אחר "ׁשהל" ְֲִֶַַַַַָָי"ב:)

וזאת יֹוׁשבים, יׂשראל היּו רּבֹות ּבערים ְְְְִִִִֵַָָָֹּכי

ׁשּיזּכיר ּצר ּומה אחרת. ּבעיר היתה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאּׁשה

חׁשׁש ׁשּלא ּבעבּור ּדעּתי, ועל זה. ְְֲִֶֶַַַַַָָֹהּכתּוב

מּמּנה להֹוליד אּׁשה לֹו "ולקח" ּפרעה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלגזרת

מזּדרז ּבכל ּכי ּבעבּור ּכן. הּכתּוב אמר ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבנים,

וּיׁשּכב ראּובן וּיל ּכן, יאמר חדׁש ענין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות

וּיּקח וּיל כ"ב.), ל"ה, (ּבראׁשית ּבלהה ְְִִִֵֵֶֶַַַָאת

לכּו ג'.), א', (הֹוׁשע ּדבלים ּבת ּגמר ְְִִֵֶֶַַָֹאת

כ"ז.), ל"ז, (ּבראׁשית לּיׁשמעאלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַונמּכרּנּו

נא לכּו י"ח.), י"ח, (ירמיה בּלׁשֹון ונּכהּו ְְְְְִֵַַָָָלכּו

וּיּקח נזּדרז זה וכן י"ח.). א', (יׁשעיה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָונּוכחה

האיׁש ׁשם הּכתּוב הזּכיר ולא לוי. ּבת ְְִִִִֵֵֶַַָָֹאת

ּבעבּור זה והיה לקח, אׁשר אׁשּתֹו ׁשם ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹולא

אביהם מי ׁשמם ּולהזּכיר ליחסם יצטר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכי

ירצ ועכׁשיו לוי, אל עד אביהם לקּצרואבי ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ו', (להּלן ּכן ואחר הּמֹוׁשיע, לדת ְְִֵֶֶַַַַַַָעד

ּבעבּורֹו הּׁשבטים ׁשאר ּגם יחס ְְֲִִֵַַַָָי"דֿכ"ה.)

הּׁשני. ִֵֵֶַַּבּסדר

ÏÚÂ,הּנּׂשּואין ּתחּלת זה ׁשהיה הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

זה היה ּכי ּבּפרׁשה, ּומאחר מקּדם ְְִֵֶַָָָָָָָֻֻאין

ואחר ואהרן, מרים וילדה ּפרעה, ּגזרת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹֹקדם

ּתׁשליכהּו, היארה הּיּלֹוד הּבן ּכל ּפרעה: ּגזר ְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֻּכן

לדת הּכתּוב הזּכיר ולא הּזה. הּטֹוב הּבן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוּתלד

ּדבר. חּדּוׁש ּבלדּתם היה לא ּכי ואהרן, ְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹמרים

לקּוחים הם י"ב.) (סֹוטה רּבֹותינּו ּדעת ְְִֵֵַַַַָועל

ּפרעה ּגזרת מּפני מּמּנה ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשנּיים,

ּבּה ועׂשה י"ג.) (סֹוטה ּבּתֹו ּבנבּואת ְְְֱִִִֶַָָָָָוהחזירּה

ּומרים ּבאּפריֹון הֹוׁשיבּה "לקּוחים", ְְְְֲִִִִֵַַָָמעׂשה

ידי על ּכי ּבׂשמחתם לפניהם, מרּקדים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹואהרן

אהרן ׁשהיה ּפי על ואף יׂשראל. יּגאלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹזה

אֹו הּזה, ּבענין ּבלּבֹו ׂשמחה הּׁשם נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָקטן,

מלמּדּתֹו. אחֹותֹו ְְְֲִַַָמרים

ידּוע וּתצּפנהּו. הּוא טֹוב ּכי אתֹו וּתרא ְְִִֵֵֶַַַָֹ(בֿד)

יפים ּבניהם, את אֹוהבֹות הּנׁשים ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָּכי

יכלּתן, ּבכל אֹותן ּתצּפנינה וכּלּנה יפים, ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻוׁשאינם

ּפרּוׁשהּטֹובה אבל הּוא. טֹוב ּכי לּטענה צר ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹואין

ּכי וחׁשבה מחּדׁש טֹוב" ּבֹו "ׁשראתה ְְְֲִֶַָָָָָֹֻהּזאת,

וחׁשבה לּבּה אל נתנה ולכן ויּנצל, נס ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיארע

עֹוד יכלה ׁשּלא ראתה וכאׁשר ּבענינֹו, ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹמחׁשבֹות

אחרת ּבתחּבּלה ׁשּיּנצל חׁשבה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלהצּפינֹו

מרחֹוק נּצבת ואחֹותֹו ּגמא. ּתבת לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"ועׂשתה

זה וכל לֹו. ּיעׂשה מה לדעת ּבּה, יּכירּו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

רּבֹותינּו לדברי ּכיסּיּוע י"ב.): (סֹוטה ׁשּדרׁשּו ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּולמה אֹורה, הּבית ּכל ׁשּנתמּלא הּוא, ְְִִֵֶַַַַָָטֹוב

מתנּבאת: מרים ׁשהיתה י"ג.) (סֹוטה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּׁשאמרּו

יׂשראל. את ׁשּמֹוׁשיע ּבן ׁשּתלד אּמי ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָעתידה
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(ä)úëìä äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ
çìLzå óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬

dúîà-úà:äçwzå ¤£¨¨−©¦¨¤«¨
i"yx£ÏÚ ıÁ¯Ï¯‡È‰∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑,היאר אצל ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…ְֵֶַֹ
יד)ּכמֹו: ב ּדרׁשּו:(שמואל ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת שם)"ראּו הֹולכֹות(סוטה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: מיתה, כה)לׁשֹון ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי לנּו"הּנה לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? "ונערֹותיה ‡d˙Ó.לכּתב היהאת∑‡˙ הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, לׁשֹון ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְֲִֶַָֹ∆¬»»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

וּנׁשּתרּבבה ידּה, את אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד הרּבהלֹו אּמֹות שם)אמתּה רמב"ן.(סוטה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(å)ìîçzå äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò̈½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. p‰Â‰.(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ¿ƒ≈
‰ÎBa ¯Ú�∑רמב"ן.ּכנערקֹולֹו ««∆ְַַ

(æ)äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬¨−¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינהמלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על (שמותׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה .רבה.

(ç)àø÷zå äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§¨−
:ãìiä íà-úà¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´
:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«

i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

�‰¯‡ה ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Á�e¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰� ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Ò�e¿≈¿«

ÈÎaו ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È È�aÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜È�B˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜�ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â ÈÏ È‰È˜�B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜�B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ודרׁשהּו, הּמקרא סרס היאר. על לרחץ ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹ(ה)

לׁשֹון ּבֹו. לרחץ היאר על ּפרעה ּבת ְְְְִֵֶַַַַַֹֹֹוּתרד

"אל ּכמֹו היאר על יהיה ּכן ואם ׁשלמה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַֹֹֹרּבנּו

ּביתֹו על הרמתה אלקנה וּיל וכן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיאר".

על איׁש תאמרּו ּכה י"א.). ב', ְְִֵַֹֹ(ׁשמּואלֿא'

ל"ה.). כ"ג, (ירמיה אחיו אל ואיׁש ְְְִִִֵֵֶָָרעהּו

ירדה" "והיא מעלֹות, ּביאֹור ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָויּתכן

הראׁשֹונה ּבּמעלה לרחץ הּמל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹמארמֹון

הּנהר, ׁשּבלת אל ּתּכנס לא ּביאר, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ"אׁשר"

מּמּנה רחֹוק הּסּוף ּבתֹו הּתבה ְְֲִֵֶַַָָָָָ"וראתה"

לרחץ ּכמֹו הּוא אֹו וּתּקחה. אמתּה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹוּתׁשלח

(ׁשמֹות אחד סל על אֹותם ונתּת וכן: ְְְְֵֶַַַַָָָָֹ"ּביאר",

ג'). כ"ט,

לׁשֹון "ּכנער". נׁשמע קֹולֹו ּבכה. נער והּנה ְְְְִִֵֶַַַַַֹ(ו)

י"ב. (סֹוטה ואמרּו זה ּדחּו ּוכבר ׁשלמה. ְְְְֵֶַָָָָֹֹרּבנּו

רּבנּו למׁשה עׂשית ּכן אם כ"ח.): א', ְִִֵֵֶַָָשמו"ר

ועֹוד, מּום. עביּבעל הּכתּוב ׁשּיזּכיר ּטעם מה ְְֳִִֶַַַַַַַָ

"ּכנער". ּגדֹולים איבריו ׁשהיּו אמר ור"א ְְְִֵֶַַַָָָָקֹולֹו.

ויפיֹו טּובֹו ּבעבּור ּכי ליפיֹו, זה הזּכיר ְְְְְְֲִִִֶַַָָואּולי

מּקרֹוב ׁשּנֹולד ּבֹו הּכירה ּכי עליו, ְִִִִֶַָָָָָָחמלה

ויֹותר נער. הּוא ּכאּלּו ּומתּקנים יפים ְְְְִִִֵֵַַָָָָֻואיבריו

ּבחריצּות "ּכנער" ּבכה ׁשהיה ּבֹו ׁשּנפרׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹנכֹון

א', (שמו"ר ואּגדה עליו. חמלה ולכן ְְְְִֵַָָָָָָָּוזריזּות

"ּכנער", ּומנהגֹו היה ילד ּבכה, נער ְְִֶֶֶַַַַָָָֹכ"ח.):

"ׁשּיבּכה" ּכדי למׁשה והּכהּו ּגבריאל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבא

רחמים. עליו ְְֲִִֵַַָָותתמּלא

ÏÚÂהּולדֹו מּיֹום הּילד ּכי זה, לכל צר אין ּדעּתי ¿«ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לּנער ּנעׂשה מה ׁשּנאמר: ּכמֹו נער, ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָיּקרא

את ּדוד ויבּקׁש וכן: ח'.). י"ג, (ׁשֹופטים ְְְִִֵֵֶַַַָָהּיּוּלד

ט"ז.). י"ב, (ׁשמּואלֿב' הּנער ּבעד ְְֱִֵַַַָָֹהאלהים

ּביׁשמעאל ׁשּנאמר ּכמֹו ּגדֹול, והּוא ילד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָויּקרא

(ׁשמּואלֿ נער והּנער וכן: ט"ו.). כ"א, ְְְְִֵֵֵַַַַָ(ּבראׁשית

ּבן קטן ילד ׁשהּוא לֹומר רֹוצה כ"ד.), א', ֶֶֶֶֶַָָא'

מּיד מחלב נגמל ּכאׁשר ּכי חדׁשים. ְֲֳִִִִֵֶַַָָָָכ"ד

את וּתינק כ"גֿכ"ד): (ׁשם ּכדכתיב ְְְֱִִֵֶֶֶַַָהעלתהּו,

ּגמלּתּו. ּכאׁשר עּמּה וּתעלהּו אתֹו ּגמלּה עד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹּבנּה

לּבּה אל נתנה זה. העברים מּילדי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוּתאמר

הּציל לבעבּור אמרה ּכי היה, ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּמעׂשה

ׁשם, ׂשמּוהּו הּילד ּבמֹות יראּו ׁשּלא אֹו ְְִֶֶֶַָָֹאֹותֹו

אֹומרים ויׁש ּכן. יעׂשה לּמה מצרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָואיׁש

י"ב.). סֹוטה כ"ט. א', (שמו"ר נּמֹול ְִֶַָָׁשראתהּו

.צר ואין ּבֹו. אֹותֹו ּובדקה ּבגדיו הסירה ּכן ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹואם



לה zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(ä)úëìä äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ
çìLzå óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬

dúîà-úà:äçwzå ¤£¨¨−©¦¨¤«¨
i"yx£ÏÚ ıÁ¯Ï¯‡È‰∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑,היאר אצל ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…ְֵֶַֹ
יד)ּכמֹו: ב ּדרׁשּו:(שמואל ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת שם)"ראּו הֹולכֹות(סוטה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: מיתה, כה)לׁשֹון ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי לנּו"הּנה לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? "ונערֹותיה ‡d˙Ó.לכּתב היהאת∑‡˙ הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, לׁשֹון ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְֲִֶַָֹ∆¬»»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

וּנׁשּתרּבבה ידּה, את אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד הרּבהלֹו אּמֹות שם)אמתּה רמב"ן.(סוטה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(å)ìîçzå äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò̈½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. p‰Â‰.(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ¿ƒ≈
‰ÎBa ¯Ú�∑רמב"ן.ּכנערקֹולֹו ««∆ְַַ

(æ)äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬¨−¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינהמלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על (שמותׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה .רבה.

(ç)àø÷zå äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§¨−
:ãìiä íà-úà¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´
:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«

i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

�‰¯‡ה ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Á�e¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰� ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Ò�e¿≈¿«

ÈÎaו ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È È�aÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜È�B˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜�ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â ÈÏ È‰È˜�B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜�B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ודרׁשהּו, הּמקרא סרס היאר. על לרחץ ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹ(ה)

לׁשֹון ּבֹו. לרחץ היאר על ּפרעה ּבת ְְְְִֵֶַַַַַֹֹֹוּתרד

"אל ּכמֹו היאר על יהיה ּכן ואם ׁשלמה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַֹֹֹרּבנּו

ּביתֹו על הרמתה אלקנה וּיל וכן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיאר".

על איׁש תאמרּו ּכה י"א.). ב', ְְִֵַֹֹ(ׁשמּואלֿא'

ל"ה.). כ"ג, (ירמיה אחיו אל ואיׁש ְְְִִִֵֵֶָָרעהּו

ירדה" "והיא מעלֹות, ּביאֹור ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָויּתכן

הראׁשֹונה ּבּמעלה לרחץ הּמל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹמארמֹון

הּנהר, ׁשּבלת אל ּתּכנס לא ּביאר, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ"אׁשר"

מּמּנה רחֹוק הּסּוף ּבתֹו הּתבה ְְֲִֵֶַַָָָָָ"וראתה"

לרחץ ּכמֹו הּוא אֹו וּתּקחה. אמתּה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹוּתׁשלח

(ׁשמֹות אחד סל על אֹותם ונתּת וכן: ְְְְֵֶַַַַָָָָֹ"ּביאר",

ג'). כ"ט,

לׁשֹון "ּכנער". נׁשמע קֹולֹו ּבכה. נער והּנה ְְְְִִֵֶַַַַַֹ(ו)

י"ב. (סֹוטה ואמרּו זה ּדחּו ּוכבר ׁשלמה. ְְְְֵֶַָָָָֹֹרּבנּו

רּבנּו למׁשה עׂשית ּכן אם כ"ח.): א', ְִִֵֵֶַָָשמו"ר

ועֹוד, מּום. עביּבעל הּכתּוב ׁשּיזּכיר ּטעם מה ְְֳִִֶַַַַַַַָ

"ּכנער". ּגדֹולים איבריו ׁשהיּו אמר ור"א ְְְִֵֶַַַָָָָקֹולֹו.

ויפיֹו טּובֹו ּבעבּור ּכי ליפיֹו, זה הזּכיר ְְְְְְֲִִִֶַַָָואּולי

מּקרֹוב ׁשּנֹולד ּבֹו הּכירה ּכי עליו, ְִִִִֶַָָָָָָחמלה

ויֹותר נער. הּוא ּכאּלּו ּומתּקנים יפים ְְְְִִִֵֵַַָָָָֻואיבריו

ּבחריצּות "ּכנער" ּבכה ׁשהיה ּבֹו ׁשּנפרׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹנכֹון

א', (שמו"ר ואּגדה עליו. חמלה ולכן ְְְְִֵַָָָָָָָּוזריזּות

"ּכנער", ּומנהגֹו היה ילד ּבכה, נער ְְִֶֶֶַַַַָָָֹכ"ח.):

"ׁשּיבּכה" ּכדי למׁשה והּכהּו ּגבריאל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבא

רחמים. עליו ְְֲִִֵַַָָותתמּלא

ÏÚÂהּולדֹו מּיֹום הּילד ּכי זה, לכל צר אין ּדעּתי ¿«ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לּנער ּנעׂשה מה ׁשּנאמר: ּכמֹו נער, ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָיּקרא

את ּדוד ויבּקׁש וכן: ח'.). י"ג, (ׁשֹופטים ְְְִִֵֵֶַַַָָהּיּוּלד

ט"ז.). י"ב, (ׁשמּואלֿב' הּנער ּבעד ְְֱִֵַַַָָֹהאלהים

ּביׁשמעאל ׁשּנאמר ּכמֹו ּגדֹול, והּוא ילד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָויּקרא

(ׁשמּואלֿ נער והּנער וכן: ט"ו.). כ"א, ְְְְִֵֵֵַַַַָ(ּבראׁשית

ּבן קטן ילד ׁשהּוא לֹומר רֹוצה כ"ד.), א', ֶֶֶֶֶַָָא'

מּיד מחלב נגמל ּכאׁשר ּכי חדׁשים. ְֲֳִִִִֵֶַַָָָָכ"ד

את וּתינק כ"גֿכ"ד): (ׁשם ּכדכתיב ְְְֱִִֵֶֶֶַַָהעלתהּו,

ּגמלּתּו. ּכאׁשר עּמּה וּתעלהּו אתֹו ּגמלּה עד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹּבנּה

לּבּה אל נתנה זה. העברים מּילדי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוּתאמר

הּציל לבעבּור אמרה ּכי היה, ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּמעׂשה

ׁשם, ׂשמּוהּו הּילד ּבמֹות יראּו ׁשּלא אֹו ְְִֶֶֶַָָֹאֹותֹו

אֹומרים ויׁש ּכן. יעׂשה לּמה מצרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָואיׁש

י"ב.). סֹוטה כ"ט. א', (שמו"ר נּמֹול ְִֶַָָׁשראתהּו

.צר ואין ּבֹו. אֹותֹו ּובדקה ּבגדיו הסירה ּכן ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹואם



zenyלו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

(é)ãìiä ìcâiåàø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה עבריּכתרּגּומֹו: ּובלׁשֹון מחלּבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון א)מׁשיתהּו, מׁש(יהושע מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה מּגזרת אּלא כב)וימּוׁש, ב לא(שמואל מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר ְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּתכן

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, ג)אֹו ּבה"א(זכריה מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף

צּויתי ּפניתי, ּבניתי, .עׂשיתי, ִִִִִִִִִָָָ

ß zah e"h iyily mei ß

(àé)éäéå|àøiå åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈©©−§
:åéçàî éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−¥«¤¨«

i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑,לגדּלה והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּביתֹו על ּפרעה Ì˙Ï·Òa.ׁשּמּנהּו ‡¯iÂ∑(רבה עליהם(בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו È¯ˆÓ.נתן LÈ‡∑(רבה (שמות ְִֵֶַַָֹ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒƒ¿ƒ

היה, מּקרֹותנֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתםממּנה È¯·Ú.הּגבר LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּו,מלקהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּובאת לּבית ונכנס חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אׁשּתֹו היהעל ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּיֹום ּכל ורֹודהּו רמב"ן.מּכהּו ְֵֵַַָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית לֹו עׂשה מה ‡ÔÈ.ראה Èk ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ≈
LÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּירׁשאין ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL�‡ È�L∑,הם ואבירם הּמןּדתן מן ˙k‰.מריבים∑�ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ׁשּלא ּפי על אף ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִֶַַֹ
רׁשע נקרא ידהּכהּו, .ּכמֹותרׁשע∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִַַָָָָָָ≈∆ְְָָ

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëà̈¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È�‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן ÈiÂ¯‡.ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ»

‰LÓ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: להּגאלּכפׁשּוטֹו. ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה .אמר: …∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

dÏי ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

ÂÏ˙יא ˜Ù�e ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰�ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג ÔÈ¯z ‡‰Â ‡�È�˙ ‡ÓBÈa ˜Ù�e¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ� ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÏÚ�‡יד Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּגדל אחיו. אל וּיצא מׁשה וּיגּדל ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(יאֿיב)

(ּבפסּוק אמר מּתחּלה ּכי לאיׁש. ְְְְִִִִַָָָָָוהיה

צרי היה ׁשּלא עד ׁשּגדל הּילד, וּיגּדל ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹי'.):

ויהי ּפרעה לבת הביאתהּו ואז אֹותֹו, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹלגמלה

כן ואחרי יתיּצב, מלכים לפני ּכי לבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָלּה

אחיו, אל וּיצא וטעם ּדעת. לאיׁש ויהי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּגדל

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

¯·c‰ Ú„B� ÔÎ‡∑אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבעבֹודת נרּדים לכלהיֹות ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו יד)ּדלטֹוריןּדאג ב, לנפׁשֹו(רש"י ׁשּירא מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּמׁשה הּתֹורה ּמסּפרת מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכיון

הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא לכן להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפחד,

מׁשמעּותּה זֹו להּגאל.ּדאגהׁשּיראה ראּויין אינם ׁשּמא רמב"ן- ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

(åè)-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìò©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליוהם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִֶֶַָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא –ÔÈ„Ó ı¯‡a ·LiÂ∑("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם ÏÚ.נתעּכב ·LiÂ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ«≈∆«
¯‡a‰∑הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד «¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלםרב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש מרּוצֹות∑‡˙ ּברכֹות את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְְֵֶ
ּבארץ העׂשּויֹות רמב"ן.הּמים ֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוימּפני «¿»¿ְִִֵַ

Ú·e‡טו ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…
:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז ‰‡˙‡Â Ô�a Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡�Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז ‰LÓ Ì˜Â Ôe�e„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא אׁשר לֹו הּגידּו חפץּכי והיה יהּודי, ְְֲִִִִֵֶָָָ

"נסּתּכל" והּנה אחיו. ׁשהם ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלראֹותם

הרג ולכן לסּבל יכל ולא ועמלם ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹֹּבסבלֹותם

הּנלחץ. הּמּכה ְְִִִֶַַַַָהּמצרי

לֹומדים אנּו מּכאן אמר. אּתה הלהרגני ְְְִִִֵֵַַָָָָֹ(יד)

רּׁש"י. לׁשֹון המפרׁש". ּבּׁשם ְְֲִֵֶַַַָָֹ"ׁשהרגֹו

ואני ל"ה.). א', (שמו"ר הּוא רּבֹותינּו ְֲִִֵַַַּומדרׁש

הרגֹו. מׁשה ּכי לרׁשע הּגיד מי ּכן אם ֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּתמּה,

וזהּו ה', ּבׁשם ויקּללהּו עליו ידֹו סמ ְְְְֵֵֶַַַַָָָָאּולי

מׁשה ּפחד לפניו מת ׁשּנפל מּפני אֹו .ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוּי

עֹוׂשה אֹותֹו וראה ּבחֹול ּוקברֹו עליו ְְֲִֶֶַַָָָָָׁשּיעלילּו

ּבחרב ׁשהרגֹו חׁשב אֹו הּגֹורם ׁשהּוא וידע ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכן,

הּפׁשט ּדר ועל הּקבּורה. רק ראה לא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹּכי

ּפרּוׁשֹו אמר אּתה ּכי (הראב"ע) ְֲִִֵֵַַָָָֹאֹומרים

הּלב, מחׁשבת על אמירה מצינּו ּכי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"חֹוׁשב",

טֹוב אמרּתי א'.), ב', (קהלת ּבלּבי אני ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאמרּתי

לזה, צר ּבכאן ואין ג'.). ו', (ׁשם הּנפל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו

אם עלינּו, וׁשפט ׂשר לאיׁש ׂשמ מי אמר: ְְְִִִִֵֵַַָָָֹּכי

הּמצרי הרגּת ּכאׁשר להרגני חפץ ׁשאּתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעבּור

:רע תּכה לּמה ואֹומר אֹותי מֹוכיח ְִִֵֵֶֶַַַָָָאּתה

יזּכיר לא ּבנֹות. ׁשבע מדין ּולכהן ְְְִִֵֶַַָָֹֹ(טזֿכא)

מן רק ידּוע אינּנּו ּכי ׁשמֹו, ְִִֵֶַַַָָהּכתּוב

ּכי יתרֹו, והּוא ּבכהּנתֹו. נכּבד ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶַָָֻהּכּנּוי

יתר אל וּיׁשב ּכתּוב: ּבמׁשה התחּתן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרי

וּיאמר ּכתּוב: וׁשם י"ח.), ד', (להּלן ְְְֶַַָָָֹֹחתנֹו

ּכמ לׁשלֹום, ל למׁשה (מלכיםֿב'יתרֹו אלּיה ֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

ירמיה א'.), י"ז, א', (ׁשם ואלּיהּו ג'.) ְְְִִֵָָָא',

ואחרי א'.). א'. (ׁשם וירמיהּו א'.) כ"ז, ְְְְְְֲִִֵַָָָ(ירמיה

חתן חבב מּבני ּדכתיב: חֹובב, נקרא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשּנתּגּיר

ּכל ּדר ּכי י"א.), ד', (ׁשֹופטים ְִִֶֶֶָמׁשה

ּביׂשראל. אחר ׁשם להם לקרא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמתיהדים

כ"ט.): י', (ּבּמדּבר ּדכתיב רעּואל, ּבן ְְְְִִִֵֶַָוהּוא

הּמדיני. רעּואל ּבן לחבב מׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹוּיאמר

‰Óe,אביהן רעּואל אל וּתבאנה ּבכאן: ׁשאמר «ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אלהי ּכמֹו: אביהן, אבי הּוא י"ח.) ְֱֲֲִִֵֶָֹ(ּפסּוק

נבּוכדנּצר י'.), ל"ב, (ּבראׁשית אברהם ְְְְִִֵֶַַַָָָאבי

לבן את הידעּתם וכן: ב'.), ה', (ּדנּיאל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָאבּוהי

ּומפבׁשת וכן: ה'.), כ"ט, (ּבראׁשית נחֹור ְְְִִֵֵֶֶָּבן

ּכן. ורּבים כ"ה.), י"ט, (ׁשמּואלֿב' ׁשאּול ְְִֵֵֶַָּבן

היה ּכי ּבּבית, יּמצא לא הּכהן ּכי זה, ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהיה

הּזקן. אל וּתבאנה אלהיו, ּבבית ּבכהּונֹו ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹֹנטרד

(להּלן האיׁש" את לׁשבת מׁשה "וּיאל ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויּתכן

ּכי למעלה, הּנזּכר הּכהן הּוא כ"א.) ְְְִִֵַַַָָָֹּפסּוק

ּבּתֹו. צּפֹורה לֹו ׁשּנתן ִִֶַָָהּוא

.‰�Ï„zÂ ‰�‡·zÂהּימים ּבכל הרֹועים היּו ּכי «»…»«ƒ¿∆»ְִִִַָָָָ

ּומׁשקים הרהטים ּוממּלאים ְְְְִִִִַַָָָּבאים

האּלה הּנׁשים היּו כן ואחרי ּבתחּלה, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹצאנם

קדמּו הּזה הּיֹום ּכי וארע ׁשּלהן, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָמׁשקֹות

חֹוׁשבֹות היּו ּכי וּתדלנה, וּתבאנה ְְִִִֶַַַָָָָָֹהּנׁשים

הרֹועים, ּבא טרם ּבּתחּלה צאנם ְְְִִֶֶַַָָָֹֹלהׁשקֹות

הרהטים מן ויגרׁשּום הרֹועים ּבאּו ְְְְִִִִֵַָָָָָוהּנה

הּימים, ּבכל ּכמנהגם ּתחּלה הם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָלהׁשקֹות

"וה החמס על לֹו חרה ּכיוןּומׁשה ּכי ּצילן" ְִִִֵֶֶַָָָָָָ

וגם ׁשּלהן, הּמים הרי הרהטים מּלאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהן

לכל הרהטים הסּפיקּו לא ּכי להם דלה ְְְִִִִֶָָָָָָָֹֹּדלה

הּיֹום. ּבא מהרּתן מּדּוע טעם: וזה ְְִֶֶַַַַַַָֹֹצאנן.

הרעים, מּיד הּצילנּו מצרי איׁש ְְְִִִִִִִַָָָֹואמרּו:

ּבבאנּו ּתמיד יֹום ּבכל אֹותנּו ְְְְִִֵֶָָָָֹׁשּמגרׁשים

ּבּתחּלה. ְְִִַָָָלרהטים
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¯·c‰ Ú„B� ÔÎ‡∑אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבעבֹודת נרּדים לכלהיֹות ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו יד)ּדלטֹוריןּדאג ב, לנפׁשֹו(רש"י ׁשּירא מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּמׁשה הּתֹורה ּמסּפרת מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכיון

הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא לכן להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפחד,

מׁשמעּותּה זֹו להּגאל.ּדאגהׁשּיראה ראּויין אינם ׁשּמא רמב"ן- ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

(åè)-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìò©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליוהם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִֶֶַָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא –ÔÈ„Ó ı¯‡a ·LiÂ∑("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם ÏÚ.נתעּכב ·LiÂ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ«≈∆«
¯‡a‰∑הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד «¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלםרב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש מרּוצֹות∑‡˙ ּברכֹות את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְְֵֶ
ּבארץ העׂשּויֹות רמב"ן.הּמים ֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוימּפני «¿»¿ְִִֵַ

Ú·e‡טו ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…
:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז ‰‡˙‡Â Ô�a Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡�Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז ‰LÓ Ì˜Â Ôe�e„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא אׁשר לֹו הּגידּו חפץּכי והיה יהּודי, ְְֲִִִִֵֶָָָ

"נסּתּכל" והּנה אחיו. ׁשהם ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלראֹותם

הרג ולכן לסּבל יכל ולא ועמלם ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹֹּבסבלֹותם

הּנלחץ. הּמּכה ְְִִִֶַַַַָהּמצרי

לֹומדים אנּו מּכאן אמר. אּתה הלהרגני ְְְִִִֵֵַַָָָָֹ(יד)

רּׁש"י. לׁשֹון המפרׁש". ּבּׁשם ְְֲִֵֶַַַָָֹ"ׁשהרגֹו

ואני ל"ה.). א', (שמו"ר הּוא רּבֹותינּו ְֲִִֵַַַּומדרׁש

הרגֹו. מׁשה ּכי לרׁשע הּגיד מי ּכן אם ֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּתמּה,

וזהּו ה', ּבׁשם ויקּללהּו עליו ידֹו סמ ְְְְֵֵֶַַַַָָָָאּולי

מׁשה ּפחד לפניו מת ׁשּנפל מּפני אֹו .ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוּי

עֹוׂשה אֹותֹו וראה ּבחֹול ּוקברֹו עליו ְְֲִֶֶַַָָָָָׁשּיעלילּו

ּבחרב ׁשהרגֹו חׁשב אֹו הּגֹורם ׁשהּוא וידע ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכן,

הּפׁשט ּדר ועל הּקבּורה. רק ראה לא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹּכי

ּפרּוׁשֹו אמר אּתה ּכי (הראב"ע) ְֲִִֵֵַַָָָֹאֹומרים

הּלב, מחׁשבת על אמירה מצינּו ּכי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"חֹוׁשב",

טֹוב אמרּתי א'.), ב', (קהלת ּבלּבי אני ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאמרּתי

לזה, צר ּבכאן ואין ג'.). ו', (ׁשם הּנפל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו

אם עלינּו, וׁשפט ׂשר לאיׁש ׂשמ מי אמר: ְְְִִִִֵֵַַָָָֹּכי

הּמצרי הרגּת ּכאׁשר להרגני חפץ ׁשאּתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעבּור

:רע תּכה לּמה ואֹומר אֹותי מֹוכיח ְִִֵֵֶֶַַַָָָאּתה

יזּכיר לא ּבנֹות. ׁשבע מדין ּולכהן ְְְִִֵֶַַָָֹֹ(טזֿכא)

מן רק ידּוע אינּנּו ּכי ׁשמֹו, ְִִֵֶַַַָָהּכתּוב

ּכי יתרֹו, והּוא ּבכהּנתֹו. נכּבד ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶַָָֻהּכּנּוי

יתר אל וּיׁשב ּכתּוב: ּבמׁשה התחּתן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרי

וּיאמר ּכתּוב: וׁשם י"ח.), ד', (להּלן ְְְֶַַָָָֹֹחתנֹו

ּכמ לׁשלֹום, ל למׁשה (מלכיםֿב'יתרֹו אלּיה ֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

ירמיה א'.), י"ז, א', (ׁשם ואלּיהּו ג'.) ְְְִִֵָָָא',

ואחרי א'.). א'. (ׁשם וירמיהּו א'.) כ"ז, ְְְְְְֲִִֵַָָָ(ירמיה

חתן חבב מּבני ּדכתיב: חֹובב, נקרא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשּנתּגּיר

ּכל ּדר ּכי י"א.), ד', (ׁשֹופטים ְִִֶֶֶָמׁשה

ּביׂשראל. אחר ׁשם להם לקרא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמתיהדים

כ"ט.): י', (ּבּמדּבר ּדכתיב רעּואל, ּבן ְְְְִִִֵֶַָוהּוא

הּמדיני. רעּואל ּבן לחבב מׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹוּיאמר

‰Óe,אביהן רעּואל אל וּתבאנה ּבכאן: ׁשאמר «ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אלהי ּכמֹו: אביהן, אבי הּוא י"ח.) ְֱֲֲִִֵֶָֹ(ּפסּוק

נבּוכדנּצר י'.), ל"ב, (ּבראׁשית אברהם ְְְְִִֵֶַַַָָָאבי

לבן את הידעּתם וכן: ב'.), ה', (ּדנּיאל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָאבּוהי

ּומפבׁשת וכן: ה'.), כ"ט, (ּבראׁשית נחֹור ְְְִִֵֵֶֶָּבן

ּכן. ורּבים כ"ה.), י"ט, (ׁשמּואלֿב' ׁשאּול ְְִֵֵֶַָּבן

היה ּכי ּבּבית, יּמצא לא הּכהן ּכי זה, ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהיה

הּזקן. אל וּתבאנה אלהיו, ּבבית ּבכהּונֹו ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹֹנטרד

(להּלן האיׁש" את לׁשבת מׁשה "וּיאל ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויּתכן

ּכי למעלה, הּנזּכר הּכהן הּוא כ"א.) ְְְִִֵַַַָָָֹּפסּוק

ּבּתֹו. צּפֹורה לֹו ׁשּנתן ִִֶַָָהּוא

.‰�Ï„zÂ ‰�‡·zÂהּימים ּבכל הרֹועים היּו ּכי «»…»«ƒ¿∆»ְִִִַָָָָ

ּומׁשקים הרהטים ּוממּלאים ְְְְִִִִַַָָָּבאים

האּלה הּנׁשים היּו כן ואחרי ּבתחּלה, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹצאנם

קדמּו הּזה הּיֹום ּכי וארע ׁשּלהן, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָמׁשקֹות

חֹוׁשבֹות היּו ּכי וּתדלנה, וּתבאנה ְְִִִֶַַַָָָָָֹהּנׁשים

הרֹועים, ּבא טרם ּבּתחּלה צאנם ְְְִִֶֶַַָָָֹֹלהׁשקֹות

הרהטים מן ויגרׁשּום הרֹועים ּבאּו ְְְְִִִִֵַָָָָָוהּנה

הּימים, ּבכל ּכמנהגם ּתחּלה הם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָלהׁשקֹות

"וה החמס על לֹו חרה ּכיוןּומׁשה ּכי ּצילן" ְִִִֵֶֶַָָָָָָ

וגם ׁשּלהן, הּמים הרי הרהטים מּלאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהן

לכל הרהטים הסּפיקּו לא ּכי להם דלה ְְְִִִִֶָָָָָָָֹֹּדלה

הּיֹום. ּבא מהרּתן מּדּוע טעם: וזה ְְִֶֶַַַַַַָֹֹצאנן.

הרעים, מּיד הּצילנּו מצרי איׁש ְְְִִִִִִִַָָָֹואמרּו:

ּבבאנּו ּתמיד יֹום ּבכל אֹותנּו ְְְְִִֵֶָָָָֹׁשּמגרׁשים

ּבּתחּלה. ְְִִַָָָלרהטים
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(çé)àa ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ
:íBiä©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦¨−¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ¨−§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑יּׂשא ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ִֶָָ
מּכם, אֹוכל"אחת הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת .ּכמה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(àë)ì äLî ìàBiåBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîì§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו "הֹואלּתי(שופטים הֹואלנּו", "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּברׁשּותֹו אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: .לדּבר". ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(áë)éúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦
:äiøëð õøàa§¤−¤¨§¦¨«

(âë)eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯
-ìà íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãáòä-ïî íéäìûä̈«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑היה ּומׁשה לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׁשן ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', ÌÈ¯ˆÓ.רֹועה CÏÓ ˙ÓiÂ∑(רבה נצטרע(שמות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ«»»∆∆ƒ¿«ƒְִַָ
ּבדמם ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט רמב"ן.והיה ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

„ÔÈיח ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט „iÓ ‡�·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡�Ú ˙È È˜L‡Â ‡�Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ Ô�„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙�·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe� Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡�ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È�· eÁ�˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡�ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יאמר לא ההם. הרּבים בּימים ויהי ְִִִֵַַַַָָָֹֹ(כג)

על רק ההּוא" ּו"בּיֹום ההם" ִֵַַַַַָָ"ּבּימים

אבל ּבֹו, המארע יזּכיר אׁשר העֹומד ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּזמן

והראּוי כן". אחרי "ויהי יאמר העת ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֹלאחר

וּימת רּבים ימים אחרי ויהי ׁשּיאמר: ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבכאן

(שמו"ר רּבֹותינּו אמרּו ּכן על מצרים. ְְִִֵֵֶֶַַַָמל

קֹורא צער ׁשל ימים ׁשהיּו לפי ּכי מ"א.) ְִִִֵֶֶַַָָא',

אמרּו וכן ההוה. לזמן וירמז רּבים, ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹאֹותם

ויהי י"א.): (ּפסּוק למעלה ׁשאמר ְְְִֶַַַַָָָָּבּפסּוק

ׁשּלא ּגדל ׁשהיה מׁשה, וּיגּדל ההם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּימים

ּבמהרה. אחד ּבזמן ּכלֹומר העֹולם, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּכדר

ÏkÓeמל ׁשּמת מּיֹום ההם ּבּימים מקֹום ƒ»ִִֵֵֶֶֶַָָָ

וּתעלמצרים יׂשראל ּבני וּיצעקּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

אבל היּו. מעּטים ימים האלהים, אל ְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹׁשועתם

העּנּוי ימי ההם, ּבּימים יאמר: ּכי ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹנפרׁש

ּכי מאד, רּבים ימים ׁשהיּו הּקׁשה, ְְֲִִִֶַַָָָָָָֹוהעבֹודה

וּתעל ׁשּצעקּו זה והיה מאד, הּגלּות ְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹאר

היה ה' ּודבר רּבים ימים ויהי וכן: ְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשועתם.

י"ח, (מלכיםֿא' הּׁשליׁשית ּבּׁשנה אלּיהּו ְְִִִִֵֶַַָָָָאל

זה. ּבהם וארע רּבים ימים ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶַַָָָא'.),

ÈÙÏeעל ירמז הּזה הּכתּוב טעם ּכי ּדעּתי, ¿ƒְְִִִֶַַַַַַָֹ

ּפרעה, מּפני ּבֹורח מׁשה ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּימים

וּיגּדל אמר: ׁשהּכתּוב ּברח, ּבנעּוריו ּבאמת ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָּכי

ּכאׁשר מּיד זה ׁשהיה אחיו, אל וּיצא ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמׁשה

יהּודי, הּוא ּכי לֹו והּגידּו ּדעּתֹו, על ועמד ְְְְִִִִֵַַַָָּגדל

ולחצם, ועמלם אחיו סבלֹות לראֹות ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָונכסף

ּובּיֹום הּמצרי, את הּכה ׁשּיצא ההּוא ְִִִֶֶַַַַָָָּובּיֹום

ׁשּתים ּכבן היה הּנה ּוברח. עליו הלׁשינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשני

(שמו"ר רּבֹותינּו הזּכירּו ּכאׁשר ׁשנה, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָעׂשרה

לעׂשרים, הּגיע לא ּפנים ּכל ועל ה'.), ְְִִִִֶַַָָָֹא',

ּכן אם ׁשמֹונים, ּבן היה ּפרעה לפני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּובעמדֹו

ּפרעה. מּלפני ּבֹורח ׁשנה ׁשּׁשים ּכמֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹעמד

·B¯w‰Âונׂשא למדין ּבא הּזמן ּבסֹוף ּכי ¿«»ְְְְְִִַָָָָָ

הּזה הּדּבּור לֹו ּכׁשהיה ּכי ְִִִֶֶַַָָָצּפֹורה,

ּגרׁשם, הּבכֹור ּבנֹו רק מּמּנה הֹוליד לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹעדין

ּפסּוק (לעיל ּבבריחתֹו הּכתּוב הזּכיר לא ְְְֲִִִִֵַָָָָֹאבל

הּבאר, על וּיׁשב מדין ּבארץ וּיׁשב רק: ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָט"ו.)

ׁשּיצטר ענין האחרים ּבּימים נתחּדׁש לא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּכי

הּבֹורח ּכי הּדבר, וכן לסּפרֹו. מןהּכתּוב ְְְִִֵֵַַַַַָָָ

לֹו, וקרֹוב מֹוׁשב ּבעיר יתעּכב לא ְְְְִִֵַַַָָֹהּמלכּות

מרחּקים. ארץ אל למקֹום מּמקֹום יברח ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבל

מּגֹוי ּומתנּכר מתחּבא רּבים ימים עמד ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָוהּנה

הּזמן ּובסֹוף אחר, עם אל ּומּממלכה ּגֹוי ְְְִֵֶֶַַַַָָָאל

טעם וזה ׁשם. ונתעּכב למדין ּבארץּבא וּיׁשב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ארץ אל וּיל" ׁשּיאמר היה ראּוי ּכי ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמדין,

ּבּסֹוף עד ּבעיר יׁשב ׁשּלא רמז אבל ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹמדין",

יׁשב. וׁשם מדין ארץ אל ְְִֶֶֶֶַָָָָׁשּבא

È�tÓeּפרעה מּפני ּבריחתֹו הּכתּוב ׁשהזּכיר ƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

מּיד להזּכיר ּובא ּבמדין, ְְְְְְִִִִַָָָוׁשבּתֹו

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבמצותֹו למצרים ְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשהּוׁשב

האּלה הּמעׂשים ּכל ׁשהיּו נראה והיה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא,

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(ãë)-úà íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiåBúéøa ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡�∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑עיניו העלים ולא לב עליהם רמב"ן.נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ß zah f"h iriax mei ß

â(à)ïéãî ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´¦§®̈
íéäìûä øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬¨«¡Ÿ¦−

:äáøçŸ¥«¨

i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

(á)àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב הּתי"ו,(שמואל על ּתתמּה ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו טז)ׁשּיׁש לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q�‰."מה CBzÓ∑"ּבצרה אנכי "עּמֹו מּׁשּום אחר, אילן .ולא ֲִֵֵֵֶַָָָָֻƒ«¿∆ְְִִִִֵַָָָָֹֹ

Ïk‡∑"מּׁשם לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו רמב"ן.נאכל, À»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

È˙כד ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה Ï‡¯NÈ È�·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

¯a‡א È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡�Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡�Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡�q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡�q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡�q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבׁשנה לזה זה ּותכּופים מּיד, נעׂשים ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּנזּכרים

הענין לנּו לרמז הּכתּוב ּבא ּכאׁשראחת, ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהיה ההם, הרּבים בּימים ויהי ואמר: ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהיה,

מהם, ּבמדין ועֹומד ּפרעה מּפני ּבֹורח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמׁשה

והיה מצרים, מל ּבסֹופם ההם ּבּימים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומת

למצרים והּוׁשב זה, ּבענין הּׁשכינה ּגּלּוי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלמׁשה

ימים אחרי "ויהי אמר לא ּכן ועל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹּוגאלם,

ּבמדין, מׁשה מּׁשבת מׁשמעֹו היה ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָרּבים",

המסּפר לכל רק ההם הרּבים הּימים היּו ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻולא

ְְַָלמעלה.

.eÁ�‡iÂ ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂוהיה נצטרע «»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿ְְִַָָָ

ּבדמם. ורֹוחץ מּיׂשראל ּתינֹוקֹות ְְְִִִֵֵֵָָָׁשֹוחט

א', (שמו"ר חכמים מדרׁש והּוא רּׁש"י. ְְְֲִִִַַָלׁשֹון

הּנעבדים ּכל מנהג הּפׁשט, ּדר ועל ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָמ"א.).

ּומחּכים מצּפים ׁשּיהיּו רׁשע ּבלּיעל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלמל

האנחּו הּמל ׁשּמת ראּו וכאׁשר מֹותֹו. ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָליֹום

הראׁשֹון, מן מרׁשיע חנף אדם מּמל ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹמאד

ויבחרּו לנּו, נגזרנּו ּתקותנּו אבדה אמרּו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָּכי

הּבא) (ּבּפסּוק "נאקתם" טעם וזה מחּיים. ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָמות

חלל. נאקת נאקּו ֲֲִַַָָָּכי

רּבי ּפרׁש יׂשראל. ּבני את אלהים וּירא ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹ(כה)

מצרים ׁשהיּו החמס ראה ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָָאברהם

להם העׂשּוי אלהים וּידע ּבּגלּוי, להם ֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹוׂשים

עליהם נתן אלהים, וּידע ּפרׁש: ורּׁש"י ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּסתר.

ּדר על הּוא ונכֹון מהם. עינֹו העלים ולא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלב

מהם ּפניו מסּתיר היה ּבתחּלה ּכי ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּפׁשט,

"וראהוה נאקתם אלהים ׁשמע ועּתה לאכל, יה ְְְֱֱֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מהם עֹוד ּפניו הסּתיר ׁשּלא לֹומר ְִִֵֶֶַָָָֹאֹותם",

ואת להם הּנעׂשה וכל מכאֹובם" את ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ"וּידע

להם. הּצרי ִֶַָָָּכל

CÈ¯‡‰Â,ּבגאּלתם רּבֹות טענֹות להזּכיר הּכתּוב ¿∆¡ƒְְְֲִִַַַַָָָֻ

וּיזּכר נאקתם, את אלהים ְְֱֲִִִֶַַַַָָֹֹוּיׁשמע

אלהים, וּירא כ"ד.), (ּפסּוק ּבריתֹו את ְְֱֱִִִֶַַָֹֹאלהים

מכאביו את ידעּתי ּכי (ּכאן), אלהים ְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹֹוּידע

הּזמן ׁשּנׁשלם ּפי על אף ּכי ז'.), ג', ְְְִִִֶַַַַַָָ(להּלן

ּכמֹו להּגאל, ראּויים היּו לא עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּנגזר

אּלא ו'ֿי'.), (כ', יחזקאל ידי על ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹׁשּמפרׁש

ּברחמיו. ּתפּלתם קּבל הּצעקה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמּפני

ÏÚÂמּסתרי ּגדֹול סֹוד הּזה יׁשּבּכתּוב האמת ּדר ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּפניו למאֹור עּנּוים עלה ּכי לֹומר ְִִִַַָָָָָָהּתֹורה,

ׁשנים ּבקרב ּכענין: הּדעת, אל אֹותם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוקרב

ולכן ב'.). ג', (חבּקּוק ּתזּכֹור רחם ּברגז ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹּתֹודיע

וּיׁשמע ּכבר: ׁשאמר אחרי ּבזה הּכתּוב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָיארי

ונתּפרׁש כ"ד.), (ּפסּוק אלהים וּיזּכר ְְְֱֱִִִִֵַָָֹֹֹאלהים,

הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ּבמדרׁשֹו הּזה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהּפסּוק

מּׁשם. ּתבינהּו ע'.). אֹות הּבהיר ְִִִֵֵֶַָָ(ספר

אמר אׁש. ּבלּבת אליו ה' מלא וּירא ְְֵֵֵַַַַַַָָָ(בֿד)

ואחר ה', מלא וּירא מּתחּלה: ְְְִִֵַַַַַַָָָהּכתּוב

סר ּכי ה' וּירא ד'.): (ּבפסּוק אמר ְְִֵַַַָָָּכן

רּבי אמר ולכן אלהים, אליו וּיקרא ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹלראֹות

ּבכאןאברהם אלהים ּכי הּקצר) (ּבּפרּוׁש ְְֱִִֵַַַָָָָָֹ

אלהים ראיתי ּכי ּכמֹו: הּנזּכר, הּמלא ְְְֱִִִִִַַַָָָֹהּוא

,אבי אלהי אנכי וטעם: ּפנים. אל ְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹּפנים

נכֹון, ואינּנּו ׁשֹולחֹו. ּבלׁשֹון הּׁשליח ידּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכי

ּפניו את יסּתיר לא הּנבּואה ּגדֹול מׁשה ְְְִִֶֶַַָָָֹּכי

רּבה ּבבראׁשית אמרּו ורּבֹותינּו .הּמלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָמן

מיכאל, זה מלא ח'.): ב', שמו"ר ד'. ְִֵֶַָָ(צ"ז,

רֹואים ׁשהיּו מקֹום ּבכל האר יֹוסי ְִֵֵֶַָָָָָֹרּבי

ּכ הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשם אֹומרים היּו ְִֵַַָָָָאֹותֹו

ּכבֹוד הּוא ׁשם נראה ׁשּמיכאל מקֹום ְְִִֵֶָָָָָּכל

ׁשּמּתחּלה לֹומר נתּכּונּו (עכ"ל). ְְְְִִִִֶַַַָָהּׁשכינה

והּוא הּׁשכינה, ּכבֹוד וׁשם מיכאל אליו ְְְְְִִִֵֵַָָָָָנראה

לנבּואה, ּדעּתֹו הכין לא ּכי הּכבֹוד ראה ְְִִִֵַַָָָָֹֹלא

אליו נתּגּלה לראֹות" "וסר לּבֹו ּכּון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוכאׁשר

מּתֹו אלהים אליו וּיקרא הּׁשכינה ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָֹמראה

ְֶַהּסנה.:

ÏÚÂהּמלא הּוא הּזה הּמלא האמת, ּדר ¿«ְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָ

(להּלן ּבקרּבֹו ׁשמי ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָהּגֹואל,

האל אנכי ליעקב ׁשאמר הּוא כ"א.), ְֲִֵֶַַָָָֹֹכ"ג,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבׁשנה לזה זה ּותכּופים מּיד, נעׂשים ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּנזּכרים

הענין לנּו לרמז הּכתּוב ּבא ּכאׁשראחת, ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהיה ההם, הרּבים בּימים ויהי ואמר: ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהיה,

מהם, ּבמדין ועֹומד ּפרעה מּפני ּבֹורח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמׁשה

והיה מצרים, מל ּבסֹופם ההם ּבּימים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומת

למצרים והּוׁשב זה, ּבענין הּׁשכינה ּגּלּוי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלמׁשה

ימים אחרי "ויהי אמר לא ּכן ועל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹּוגאלם,

ּבמדין, מׁשה מּׁשבת מׁשמעֹו היה ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָרּבים",

המסּפר לכל רק ההם הרּבים הּימים היּו ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻולא

ְְַָלמעלה.

.eÁ�‡iÂ ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂוהיה נצטרע «»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿ְְִַָָָ

ּבדמם. ורֹוחץ מּיׂשראל ּתינֹוקֹות ְְְִִִֵֵֵָָָׁשֹוחט

א', (שמו"ר חכמים מדרׁש והּוא רּׁש"י. ְְְֲִִִַַָלׁשֹון

הּנעבדים ּכל מנהג הּפׁשט, ּדר ועל ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָמ"א.).

ּומחּכים מצּפים ׁשּיהיּו רׁשע ּבלּיעל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלמל

האנחּו הּמל ׁשּמת ראּו וכאׁשר מֹותֹו. ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָליֹום

הראׁשֹון, מן מרׁשיע חנף אדם מּמל ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹמאד

ויבחרּו לנּו, נגזרנּו ּתקותנּו אבדה אמרּו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָּכי

הּבא) (ּבּפסּוק "נאקתם" טעם וזה מחּיים. ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָמות

חלל. נאקת נאקּו ֲֲִַַָָָּכי

רּבי ּפרׁש יׂשראל. ּבני את אלהים וּירא ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹ(כה)

מצרים ׁשהיּו החמס ראה ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָָאברהם

להם העׂשּוי אלהים וּידע ּבּגלּוי, להם ֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹוׂשים

עליהם נתן אלהים, וּידע ּפרׁש: ורּׁש"י ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּסתר.

ּדר על הּוא ונכֹון מהם. עינֹו העלים ולא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלב

מהם ּפניו מסּתיר היה ּבתחּלה ּכי ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּפׁשט,

"וראהוה נאקתם אלהים ׁשמע ועּתה לאכל, יה ְְְֱֱֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מהם עֹוד ּפניו הסּתיר ׁשּלא לֹומר ְִִֵֶֶַָָָֹאֹותם",

ואת להם הּנעׂשה וכל מכאֹובם" את ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ"וּידע

להם. הּצרי ִֶַָָָּכל

CÈ¯‡‰Â,ּבגאּלתם רּבֹות טענֹות להזּכיר הּכתּוב ¿∆¡ƒְְְֲִִַַַַָָָֻ

וּיזּכר נאקתם, את אלהים ְְֱֲִִִֶַַַַָָֹֹוּיׁשמע

אלהים, וּירא כ"ד.), (ּפסּוק ּבריתֹו את ְְֱֱִִִֶַַָֹֹאלהים

מכאביו את ידעּתי ּכי (ּכאן), אלהים ְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹֹוּידע

הּזמן ׁשּנׁשלם ּפי על אף ּכי ז'.), ג', ְְְִִִֶַַַַַָָ(להּלן

ּכמֹו להּגאל, ראּויים היּו לא עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּנגזר

אּלא ו'ֿי'.), (כ', יחזקאל ידי על ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹׁשּמפרׁש

ּברחמיו. ּתפּלתם קּבל הּצעקה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמּפני

ÏÚÂמּסתרי ּגדֹול סֹוד הּזה יׁשּבּכתּוב האמת ּדר ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּפניו למאֹור עּנּוים עלה ּכי לֹומר ְִִִַַָָָָָָהּתֹורה,

ׁשנים ּבקרב ּכענין: הּדעת, אל אֹותם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוקרב

ולכן ב'.). ג', (חבּקּוק ּתזּכֹור רחם ּברגז ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹּתֹודיע

וּיׁשמע ּכבר: ׁשאמר אחרי ּבזה הּכתּוב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָיארי

ונתּפרׁש כ"ד.), (ּפסּוק אלהים וּיזּכר ְְְֱֱִִִִֵַָָֹֹֹאלהים,

הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ּבמדרׁשֹו הּזה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהּפסּוק

מּׁשם. ּתבינהּו ע'.). אֹות הּבהיר ְִִִֵֵֶַָָ(ספר

אמר אׁש. ּבלּבת אליו ה' מלא וּירא ְְֵֵֵַַַַַַָָָ(בֿד)

ואחר ה', מלא וּירא מּתחּלה: ְְְִִֵַַַַַַָָָהּכתּוב

סר ּכי ה' וּירא ד'.): (ּבפסּוק אמר ְְִֵַַַָָָּכן

רּבי אמר ולכן אלהים, אליו וּיקרא ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹלראֹות

ּבכאןאברהם אלהים ּכי הּקצר) (ּבּפרּוׁש ְְֱִִֵַַַָָָָָֹ

אלהים ראיתי ּכי ּכמֹו: הּנזּכר, הּמלא ְְְֱִִִִִַַַָָָֹהּוא

,אבי אלהי אנכי וטעם: ּפנים. אל ְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹּפנים

נכֹון, ואינּנּו ׁשֹולחֹו. ּבלׁשֹון הּׁשליח ידּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכי

ּפניו את יסּתיר לא הּנבּואה ּגדֹול מׁשה ְְְִִֶֶַַָָָֹּכי

רּבה ּבבראׁשית אמרּו ורּבֹותינּו .הּמלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָמן

מיכאל, זה מלא ח'.): ב', שמו"ר ד'. ְִֵֶַָָ(צ"ז,

רֹואים ׁשהיּו מקֹום ּבכל האר יֹוסי ְִֵֵֶַָָָָָֹרּבי

ּכ הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשם אֹומרים היּו ְִֵַַָָָָאֹותֹו

ּכבֹוד הּוא ׁשם נראה ׁשּמיכאל מקֹום ְְִִֵֶָָָָָּכל

ׁשּמּתחּלה לֹומר נתּכּונּו (עכ"ל). ְְְְִִִִֶַַַָָהּׁשכינה

והּוא הּׁשכינה, ּכבֹוד וׁשם מיכאל אליו ְְְְְִִִֵֵַָָָָָנראה

לנבּואה, ּדעּתֹו הכין לא ּכי הּכבֹוד ראה ְְִִִֵַַָָָָֹֹלא

אליו נתּגּלה לראֹות" "וסר לּבֹו ּכּון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוכאׁשר

מּתֹו אלהים אליו וּיקרא הּׁשכינה ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָֹמראה

ְֶַהּסנה.:

ÏÚÂהּמלא הּוא הּזה הּמלא האמת, ּדר ¿«ְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָ

(להּלן ּבקרּבֹו ׁשמי ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָהּגֹואל,

האל אנכי ליעקב ׁשאמר הּוא כ"א.), ְֲִֵֶַַָָָֹֹכ"ג,



zenyמ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(â)ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ
:äðqä øòáé-àì òecî äfä©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)CBzî íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî Eék E ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑רמב"ן.הּמקֹום «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiå÷çöé éýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈
-ìà èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−¤

:íéäìûäרמב"ן ¨«¡Ÿ¦«

(æ)íéøöîa øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦
-úà ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤

:åéáàëî©§Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑ולא מכאֹוביו, את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
מּצעקתם אזני את אאטם ולא עיני רמב"ן.העלמּתי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÂÊÁ�‡ג ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ È�t˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡�q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ È�t˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡�q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡�‡¬»

˙˜¯·ה ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ C�ÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ד'.) (ּפסּוק ּובֹו י"ג.), ל"א, (ּבראׁשית אל ְִֵֵֵָּבית

ּבּמּדה יּקרא אבל אלהים, אליו וּיקרא ְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנאמר:

ּכתיב: וכן העֹולם, ּבהנהגת מלא ְְְְְִִֵַַַַָָָָההיא

ּוכתיב: ח'.). כ"ו, (ּדברים מּמצרים ה' ְְְִִִִִִֵַַָוּיֹוצאנּו

כ', (ּבּמדּבר מּמצרים וּיצאנּו מלא ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֹוּיׁשלח

(יׁשעיה הֹוׁשיעם ּפניו ּומלא ונאמר: ְְְְֱִֶַַַַָָָָט"ז.),

ּכדכתיב: ּפניו, ׁשהּוא מלא ּכלֹומר ט'.), ְְְְִִֶַַָָָס"ג,

והּוא י"ד.). ל"ג, (להּלן ל והנחתי ילכּו ְְֲִִֵֵַַַָָָֹּפני

האדֹון היכלֹו אל יבֹוא ּופתאם ּבֹו: ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר

אּתם אׁשר הּברית ּומלא מבקׁשים אּתם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַאׁשר

ּתבין ועֹוד א'.). ג', (מלאכי בא הּנה ְְֲִִִִֵֵַָָָחפצים

ה ּבּפסּוקים ט"ו.)זה י"בֿי"ג. ט', (להּלן ּבאים ְְִִֶַַַָָ

הּׁשם. ְְֵֶַַּבעזרת

.L‡a ¯Úa ‰�q‰ ‰p‰Â,"ּדֹולק" ּכטעם ¿ƒ≈«¿∆…≈»≈ְֵַַ

והאבֹות ּכמֹו: ּבֹוער", אׁש ּבתֹו" ְְְֵֵֶָָָָׁשהיה

מדליקים, י"ח.), ז', (ירמיה האׁש את ְְְְֲִִִִֵֶַַָָמבערים

ּומּדּוע ט'.). ל"ט, (יחזקאל אׁש בהם ְְֲִֵֵֶֶַַָּובערּו

וכמֹוהּו: ויאכל, יּׂשרף לא הּסנה, יבער ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלא

ט"ו, (ׁשֹופטים באׁש ּבערּו אׁשר ְְֲֲִִִֵֶַָָּכּפׁשּתים

ׁשּתרּגם אנקלּוס ּדעת וכן נׂשרפּו. ְְְְְְִִֵֵֶַַֻי"ד.),

יבער יהיה אֹו מּתֹוקד. והּׁשני ּבעיר, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון

ז'.), י"ז, (ּדברים מּקרּב הרע ּובערּת ְְְְִִִִִֶַָָָָמּלׁשֹון:

ּכי ט"ו.), מ"ד, (יׁשעיה לבער לאדם ְְְְְִֵַָָָָָָוהיה

רכבים ּכן, לדּבר הּקדׁש ּבלׁשֹון צחּות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּדר

להם עירים ּוׁשלׁשים עירים ׁשלׁשים ְְֲֲִִִִֶַָָָעל

ד'.). י', ְִ(ׁשֹופטים

למעלתֹו עדין הּגיע לא הלם. ּתקרב אל ְְֲֲֲִִִִַַַַַָֹֹ(ה)

אל נּגׁש סיני ּבהר ּכי ּבּנבּואה, ְְְִִִֶַַַַַָָהּגדֹולה

הסּתרת ענין וכן האלהים. ׁשם אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהערפל

ּבֹו: ּׁשּנאמר למה עלה לא ׁשעדין ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹּפנים,

ח'.). י"ב, (ּבּמדּבר יּביט ה' ְְִִַַַָֻּותמנת

˙Ó„‡ ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰z‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ Èkƒ«»¬∆«»≈»»«¿«
.‡e‰ L„˜מן רחֹוק ׁשהיה ּפי על אף …∆ִִֶַַָָָ

ּברדת ההר ּכל נתקּדׁש ּכי ּבזה, הזהירֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּסנה

ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ּכאׁשר ההר ראׁש אל ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשכינה

וּיבא ׁשּנאמר: עלה, ׁשם ּכי היה ּבהר ֱִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומׁשה

וה א'.), ּפסּוק (לעיל חרבה האלהים הר ּסנהאל ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבנעילת ואסּור קדֹוׁש ּכּלֹו והּנה ההר, ּבראׁש ְְְְִִִֵַָָָָָָֹֻהיה

ּבכל י"ג.): ב', (ּבשמו"ר אמרּו וכ ְְְְַַָָָָהּסנּדל,

הּסנּדל, ּבנעילת אסּור נגלית ׁשהּׁשכינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמקֹום

ׁשּמׁשּו לא הּכהנים וכן ט"ו.), (ה', ּביהֹוׁשע ְְְֲִִִֵֵַַֹֹֻוכן

יחפים. אּלא ְְִִֵֶַָָּבּמקּדׁש

ּכמֹו הּפׁשט ּדר על .אבי אלהי אנכי ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹ(ו)

ּבמקֹום יחיד יזּכיר אבל ,"אבֹותי ְְֱֲֲִִִֵֶַָָֹ"אלהי

יקראּו ּכּלם ּכי ,מאבֹותי אב ּכל אלהי ְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֻרּבים,

(מלכיםֿב' אבי ּדוד אלהי וכן: אב. ְְְֱִִִִֵֵָָָָֹלאיׁש

וארממנהּו אבי אלהי ואנוהּו אלי זה ה'.), ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹכ',

אמר ור"א אבֹותי. אלהי ב'.), ט"ו, ְְֱֲֵַַַָָֹ(להּלן

לקרא החל הּוא ּכי אברהם, :אבי אלהי ְְֱִִִִֵֵֵַָָָֹֹּכי

אליו וצרף ּבּׁשם הזּכירֹו ּכ ואחר ה', ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָּבׁשם

ג', (שמו"ר רּבֹותינּו ודעת האבֹות. ְְֵַַַָָָׁשאר

אנכי אמר ּכאּלּו ,אבי עמרם אלהי ְְֱִִִֵַַָָָָֹֹא'.):

ׁשּמת הּצּדיק על ׁשמֹו ליחד ורצה ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֹאלהי

יצחק אברהם אלהי ּכ ואחר החי, על ְְְֱִֵַַַַַַָָָָֹֹלא

וטעם ּכּלם. יׂשראל אלהי ׁשהּוא ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹֹֻויעקב,

"אלהי אמר ולא אחד, ּכל עם אלהי ְְֱֱִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהזּכירֹו

וזכרֹו ׁשמֹו יזּכיר ּכי ויעקב", יצחק ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹאברהם

ּבּפרׁשה זה אבאר ועֹוד ויתעּלה. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָיתּבר

ט"ו.): ְָ(ּבפסּוק

ּבענין רחמים ּבמּדת יזּכירּנּו ה'. וּיאמר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹ(ז)

הּפרׁשה ׁשּכל ּפי על ואף העם, על ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָהחמלה

אלהים. ְֱִֵֹּבׁשם

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(ç)Bìéväì ãøàå|àåää õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåרמב"ן §©§¦«

(è)éúéàø-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úàרמב"ן ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשםואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ�‡ ÈÓ∑חׁשּוב אני הּמלכיםמה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר È�a ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם יׂשראלואף ּזכּו מה ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַָָָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם .ׁשּתעׂשה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

(áé)ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiåE ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
ìò íéäìûä-úà ïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−

:äfä øää̈¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ּפרעה אל אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

האֹות ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל ותצליחלא "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
נּזֹוק.ּבׁשליחּותי ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

„È‡¯ˆÓח ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚ�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא È¯‡ ‡�‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡�‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזה ההר על "ׁשּנתגּליתי" להּצילֹו. וארד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ח)

(להּלן סיני הר על ה' וּירד ּכטעם: ְְְִֵֵֶַַַַַַַָּבאׁש.

(ׁשם ּבאׁש ה' עליו ירד אׁשר מּפני כ'.), ְֲִֵֵֶַָָָָָי"ט,

א ואראהי"ח.). ּנא ארדה ּכמֹו: הּוא ְְְֲֵֶֶָָֹו

כ"א.). י"ח, (ּבראׁשית אלי הּבאה ְְֲִֵֵַַַַָָָָהּכצעקתּה

כ'.). (ׁשם סֹודֹו ּפרׁשּתי ְְִֵַָָּוכבר

È�Ú�k‰ ÌB˜Ó Ï‡ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∆∆∆»«»»¿»∆¿«¿«¬ƒ
.ÈzÁ‰Âויּניח עממים ׁשּׁשה ּבכאן יזּכיר ¿«ƒƒְְְֲִִִִַַַָָָ

ּודבׁש חלב זבת ארצֹו היתה לא אּולי ְְְְִִַַַַָָָָָָֹהּׁשביעי,

לפני מלאכי יל ּכי ּבּפסּוק: וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכאּלה.

ואּולי הּׁשּׁשה. אּלה הזּכיר כ"ג.) כ"ג, ְְְִִִֵֶַַַָָ(להּלן

אׁשר הם ּכי ּתחּלה, ּכבׁשּו ׁשאּלּו רמז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

(יהֹוׁשע ּבידֹו ה' וּיּתנם יהֹוׁשע על ְְְְְְִִֵַַַַַָֻֻנתקּבצּו

ׁשביעית (ירּוׁשלמי אמרּו ורּבֹותינּו א'ֿב'.). ְְְְְִִִֵַַָט',

עם נזּכר לא ּולכ ּפּנה, הּגרּגׁשי א'.): ְְְִִִִִַַָָָֹו',

כ"ג, (להּלן והכחדּתיו ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרתים

ׁשּכבׁשּו. הּנלחמים אל ירמז ּבכאן וכן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹכ"ג.).

כ"ג, (להּלן הּׁשם ּבעזרת זה על אדּבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָועֹוד

כ"ה.).

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ÌÚËÂאת ּתחּלה ׁשּבח ּכי ¿««»«»»¿»ְִִִֶַָ

טֹוב ׁשהאויר לֹומר טֹובה, ׁשהיא ֲִִֶֶֶַָָָָהארץ

וׁשהיא ּבּה, יּמצא טּוב וכל אדם לבני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָויפה

אֹו "ּבמרחב". יׂשראל ּכל ּבּה ׁשּיעמדּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָרחבה,

ועמק ׁשפלה "רחבּות", ּבּה ׁשּיׁש רחבה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָטעם

הרים רּבּה ואין ּוקטּנים ּגדֹולים ְְְִִִִֵַָָֻּומיׁשֹור

מקנה ארץ ׁשהיא אֹותּה וׁשּבח וחזר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָוגיאיֹות.

"ויגּדל יפים, והּמים טֹוב, מרעה ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

ּבריאֹות הּבהמֹות אין ּכי ּבּבהמֹות", ְְְִִֵֵֵֶַַָָהחלב

ועׂשב טֹוב ּבאויר רק החלב ּומרּבֹות ְְְֲִֵֶֶַַַָָוטֹובֹות

ּבאחּו זה ׁשּיּמצא ּובעבּור טֹובים. ּומים ֲִִִֵֶֶַַַָָָרב

ויפים ׁשמנים ׁשם הּפרֹות אין הרים ְְְִִִִֵֵֵַָָָּובמרֹום

ׁשּפרֹותיה ׁשמנה עֹוד היא ּכי אמר ְְִִֵֵֶֶַָָָֹמאד,

ּבדבׁש ּכּלה "ׁשּתזּוב עד ּומתּוקים ְְְִִִֵֶַָָָֻׁשמנים

על ה', טּוב ּכל על אֹותּה ׁשּבח והּנה ְִִֵֵֶַַַָָמהם".

ּובקר. צאן ּבני ועל יצהר ועל ּתירֹוׁש ועל ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹּדגן

כ', (יחזקאל הארצֹות לכל היא צבי ְְְְְֲִִֵֶֶָָָוזהּו:

אל אמר ׁשּלא הּכנעני, מקֹום אל וטעם ְְְֲִֶֶֶַַַַַָֹו'.).

הּמקֹומֹות ּכל ּבׁשאר יאמר ּכאׁשר הּכנעני ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹארץ

אֹותם ׁשּיירׁשּו לרמז י"ז.), ּפסּוק ְְְִִֶַָָָֹ(להּלן

יֹוׁשבים ׁשּיהיּו לא ּבמקֹומם, ויׁשבּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָֹויכריתּום

ּכאבֹותם. ְְֲִַָָּבקרּבם

על אף אלי. ּבאה יׂשראל ּבני צעקת הּנה ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ט)

(ּפסּוק ׁשמעּתי צעקתם ואת ׁשאמר: ְְֲִִֶֶַַַָָָָָּפי

"הּגיע והּנה אלי, ּבאה ּכי ואמר חזר ְְִִִִֵֵַַַָָָָָז'.),

עֹוד אֹוסיף ולא ּכבֹודי", ּכּסא אל ְְֲִִִֵֶַָָֹצעקתם

יֹותר אֹותם לֹוחצים מצרים ּכי לפרעה, ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹלעבר

כ"ח, (ד"הֿב' הּגיע לּׁשמים עד ּכענין: ְְִִִִִַַַַַָָמּדאי.

ט'.).

ÏÚÂּכנסת היא יׂשראל ּבני צעקת האמת, ּדר ¿«ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

:ּכדר צֹועקת, אליו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָיׂשראל,

כ"א.). י"ח, (ּבראׁשית אלי הּבאה ְְֲִֵֵַַַַָָָָהּכצעקתּה

רמזּתי. ְְִַָָוׁשם

,ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚Â ÌÚËÂׁשּיּקח לאמר ¿««¿«»ƒƒ∆«««ִֵֶַֹ

ׁשעׂשּו מּפני ּומעּמֹו מּפרעה ְְְִִֵֵֶַַָָָֹנקמה

ּגדֹול ּבלחץ להם הּנגזר מן יֹותר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָעּמהם

ל ל ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר אֹותם, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹוחצים

י"ג.). (ט"ו,
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(ç)Bìéväì ãøàå|àåää õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåרמב"ן §©§¦«

(è)éúéàø-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úàרמב"ן ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשםואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ�‡ ÈÓ∑חׁשּוב אני הּמלכיםמה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר È�a ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם יׂשראלואף ּזכּו מה ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַָָָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם .ׁשּתעׂשה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

(áé)ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiåE ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
ìò íéäìûä-úà ïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−

:äfä øää̈¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ּפרעה אל אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

האֹות ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל ותצליחלא "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
נּזֹוק.ּבׁשליחּותי ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

„È‡¯ˆÓח ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚ�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא È¯‡ ‡�‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡�‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזה ההר על "ׁשּנתגּליתי" להּצילֹו. וארד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ח)

(להּלן סיני הר על ה' וּירד ּכטעם: ְְְִֵֵֶַַַַַַַָּבאׁש.

(ׁשם ּבאׁש ה' עליו ירד אׁשר מּפני כ'.), ְֲִֵֵֶַָָָָָי"ט,

א ואראהי"ח.). ּנא ארדה ּכמֹו: הּוא ְְְֲֵֶֶָָֹו

כ"א.). י"ח, (ּבראׁשית אלי הּבאה ְְֲִֵֵַַַַָָָָהּכצעקתּה

כ'.). (ׁשם סֹודֹו ּפרׁשּתי ְְִֵַָָּוכבר

È�Ú�k‰ ÌB˜Ó Ï‡ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∆∆∆»«»»¿»∆¿«¿«¬ƒ
.ÈzÁ‰Âויּניח עממים ׁשּׁשה ּבכאן יזּכיר ¿«ƒƒְְְֲִִִִַַַָָָ

ּודבׁש חלב זבת ארצֹו היתה לא אּולי ְְְְִִַַַַָָָָָָֹהּׁשביעי,

לפני מלאכי יל ּכי ּבּפסּוק: וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכאּלה.

ואּולי הּׁשּׁשה. אּלה הזּכיר כ"ג.) כ"ג, ְְְִִִֵֶַַַָָ(להּלן

אׁשר הם ּכי ּתחּלה, ּכבׁשּו ׁשאּלּו רמז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

(יהֹוׁשע ּבידֹו ה' וּיּתנם יהֹוׁשע על ְְְְְְִִֵַַַַַָֻֻנתקּבצּו

ׁשביעית (ירּוׁשלמי אמרּו ורּבֹותינּו א'ֿב'.). ְְְְְִִִֵַַָט',

עם נזּכר לא ּולכ ּפּנה, הּגרּגׁשי א'.): ְְְִִִִִַַָָָֹו',

כ"ג, (להּלן והכחדּתיו ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרתים

ׁשּכבׁשּו. הּנלחמים אל ירמז ּבכאן וכן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹכ"ג.).

כ"ג, (להּלן הּׁשם ּבעזרת זה על אדּבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָועֹוד

כ"ה.).

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ÌÚËÂאת ּתחּלה ׁשּבח ּכי ¿««»«»»¿»ְִִִֶַָ

טֹוב ׁשהאויר לֹומר טֹובה, ׁשהיא ֲִִֶֶֶַָָָָהארץ

וׁשהיא ּבּה, יּמצא טּוב וכל אדם לבני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָויפה

אֹו "ּבמרחב". יׂשראל ּכל ּבּה ׁשּיעמדּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָרחבה,

ועמק ׁשפלה "רחבּות", ּבּה ׁשּיׁש רחבה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָטעם

הרים רּבּה ואין ּוקטּנים ּגדֹולים ְְְִִִִֵַָָֻּומיׁשֹור

מקנה ארץ ׁשהיא אֹותּה וׁשּבח וחזר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָוגיאיֹות.

"ויגּדל יפים, והּמים טֹוב, מרעה ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

ּבריאֹות הּבהמֹות אין ּכי ּבּבהמֹות", ְְְִִֵֵֵֶַַָָהחלב

ועׂשב טֹוב ּבאויר רק החלב ּומרּבֹות ְְְֲִֵֶֶַַַָָוטֹובֹות

ּבאחּו זה ׁשּיּמצא ּובעבּור טֹובים. ּומים ֲִִִֵֶֶַַַָָָרב

ויפים ׁשמנים ׁשם הּפרֹות אין הרים ְְְִִִִֵֵֵַָָָּובמרֹום

ׁשּפרֹותיה ׁשמנה עֹוד היא ּכי אמר ְְִִֵֵֶֶַָָָֹמאד,

ּבדבׁש ּכּלה "ׁשּתזּוב עד ּומתּוקים ְְְִִִֵֶַָָָֻׁשמנים

על ה', טּוב ּכל על אֹותּה ׁשּבח והּנה ְִִֵֵֶַַַָָמהם".

ּובקר. צאן ּבני ועל יצהר ועל ּתירֹוׁש ועל ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹּדגן

כ', (יחזקאל הארצֹות לכל היא צבי ְְְְְֲִִֵֶֶָָָוזהּו:

אל אמר ׁשּלא הּכנעני, מקֹום אל וטעם ְְְֲִֶֶֶַַַַַָֹו'.).

הּמקֹומֹות ּכל ּבׁשאר יאמר ּכאׁשר הּכנעני ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹארץ

אֹותם ׁשּיירׁשּו לרמז י"ז.), ּפסּוק ְְְִִֶַָָָֹ(להּלן

יֹוׁשבים ׁשּיהיּו לא ּבמקֹומם, ויׁשבּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָֹויכריתּום

ּכאבֹותם. ְְֲִַָָּבקרּבם

על אף אלי. ּבאה יׂשראל ּבני צעקת הּנה ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ט)

(ּפסּוק ׁשמעּתי צעקתם ואת ׁשאמר: ְְֲִִֶֶַַַָָָָָּפי

"הּגיע והּנה אלי, ּבאה ּכי ואמר חזר ְְִִִִֵֵַַַָָָָָז'.),

עֹוד אֹוסיף ולא ּכבֹודי", ּכּסא אל ְְֲִִִֵֶַָָֹצעקתם

יֹותר אֹותם לֹוחצים מצרים ּכי לפרעה, ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹלעבר

כ"ח, (ד"הֿב' הּגיע לּׁשמים עד ּכענין: ְְִִִִִַַַַַָָמּדאי.

ט'.).

ÏÚÂּכנסת היא יׂשראל ּבני צעקת האמת, ּדר ¿«ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

:ּכדר צֹועקת, אליו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָיׂשראל,

כ"א.). י"ח, (ּבראׁשית אלי הּבאה ְְֲִֵֵַַַַָָָָהּכצעקתּה

רמזּתי. ְְִַָָוׁשם

,ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚Â ÌÚËÂׁשּיּקח לאמר ¿««¿«»ƒƒ∆«««ִֵֶַֹ

ׁשעׂשּו מּפני ּומעּמֹו מּפרעה ְְְִִֵֵֶַַָָָֹנקמה

ּגדֹול ּבלחץ להם הּנגזר מן יֹותר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָעּמהם

ל ל ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר אֹותם, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹוחצים

י"ג.). (ט"ו,
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על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוׁשּׁשאלּת:
חדׁשים ׁשלׁשה לסֹוף הּזה עלההר האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,עּמ אהיה ּכי אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהבטחה
מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. לז)העֹומדת סנח(ישעיה מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ל"וזה ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּספיחים אבר ואני מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה על רמב"ן.לאֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýíëéìà éðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(22 'nr ek zegiy ihewl)

ּׁשמֹו מה לי יג)ואמרּו העּדר(ג, מּתֹוְך ׁשאלה רק זֹו ׁשאין לפרׁש, ויׁש הּקּב"ה? ׁשל ׁשמֹו את מׁשה ידע לא ּכלּום לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

עצמֹו למׁשה וגם זֹו? היא והנהגה 'ׁשם' איזה נֹוראה? ּבגלּות ׁשנים מאֹות לסּבל יׂשראל לבני הּקּב"ה נתן ּכיצד קׁשיא: אּלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻידיעה,

זֹו: ׁשאלה-צעקה אליהםהקׁשתה אמר הּקּב"המה הׁשיב ּכְך על זאת.. ּבצרה עּמם יּסּוריאהיה אֹודֹות חֹוׁשב ׁשאינּני לא זה – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

זֹו. ּבצרה עּמם יחד נמצא אני אּלא אֹותם, מרּגיׁש ואינּני יׂשראל ׁשל רמב"ןהּגלּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäk øîàiå äéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³Ÿ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàúŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה "רּבֹונֹו(ברכות לפניו: אמר . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו'" תאמר 'ּכה אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, רבה)ׁשל (לא(שמות . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, מׁשה חלילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהׂשּכיל,
ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, לבּדֹו למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהיתה
אחת, ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּדעּתי

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע .וכן ְְְְְֵֶֶַַָָ

È�aיג ˙ÂÏ È˙‡ ‡�‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ È�ÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

Ó‡Â¯יד ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈz Ô�„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿
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רּבּו האֹות. ּל וזה עּמ אהיה ּכי וּיאמר ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ(יב)

ּדרהּפרּוׁשים על והּנכֹון הּזה. ּבּמקרא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדברים, ׁשני למׁשה אמר הּוא הּברּו ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּפׁשט,

ׁשּיּצילם אפׁשר והיה מצרים, מּיד להּצילֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּירד

אבל מּׁשם, קרֹוב אֹו עצמּה ּגׁשן ּבארץ ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָמּידם

ּכּלּה ההיא הארץ מן להעלֹותֹו עֹוד ְְֲִִִִֶַַַָָָֻהבטיח

ּומׁשה ח'.). ּפסּוק (לעיל הּכנעני מקֹום ְְְֲִֵֶֶַַָאל

אל אל ּכי אנכי מי ואמר: מׁשּתיהן, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹנתירא

מל והּוא צאן רֹועה אנׁשים ׁשפל אני ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹּפרעה,

ּכּלֹו העם את לעזב אליו אמר ואם ְֲִֵֶַַָָָָֹֹֻּגדֹול,

ׁשאּול וׁשמע ׁשמּואל: ׁשאמר ּכענין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיהרגני,

מי עֹוד: ואמר ב'.). ט"ז, (ׁשמּואלֿא' ְְֲִִֵַַָָָוהרגני

מצרים, מארץ יׂשראל ּבני את אֹוציא ּכי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאנכי

ּכי ּכנען, ארץ אל להעלֹותם לי ׁשאמרּת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

יחׁשבּוני ולא הּזה, הּגדֹול הּגֹוי ונבֹון חכם ְְְְִֶַַַַַָָָָֹעם

ועצּמים ּגדֹולים עּמים ארץ אל אחרי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָֻללכת

טֹובה ארץ אל להעלֹותֹו אמרּת ּכאׁשר ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,

הּכנעני. מקֹום אל ְְְֲִֶַַָָּורחבה

Èkאם ּבהם, ּתלּויה אינּה ּפרעה מּיד ההּצלה ƒְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ויּצילם, מעליהם עּלֹו יקל ּפרעה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻיׁשמע

הם ּכי ועֹוד, ּכרחם. על מארצֹו יגרׁשם ְְְְְִֵֵֵַַָָָאֹו

האדם מי ּכי ּבזה, אדם ּכל אל יׁשמעּו ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָעצמם

ּכמֹוה, ׁשאין קׁשה מעבֹודה לצאת ירצה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּלא

ּבּה. יׁשמעּו לא הּכנעני לארץ העלּיה ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָֹאבל

ההם העּמים מלחמת ׁשהיתה הּדבר היה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

מּמּנּה ּופחּדתם סֹוף ועד מּתחּלה עליהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָקׁשה

ּובּמדּבר. ְְְִִִַַָּבמצרים

˙‡Êּופחּדתֹו מּפרעה רּבנּו מׁשה ׁשל יראתֹו …ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

לֹו: אמר ה', ענהּו ׁשּתיהן ועל ְְֵֵֶֶַַָָָמהם.

.להּציל עּמ אהיה אני ּכי מּפרעה ּתירא ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָֹאל

האֹות ּל ׁשלחּתיוזה אנכי ּכי העם אל ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָאליהם,

עבֹודת יקּבלּו ּומאז הּזה, ההר על האלהים ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאת

יאמינּו ּב וגם מצותֹו, אחרי ללכת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם

לכל ירּוצּו ואחרי ט'.), י"ט, (להּלן ְְְְֲֶַַָָָָלעֹולם

הּזה ּבהר ל נגליתי והּנה ּתצּום. אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמקֹום

יהיה כן ּכי ב'.), ּפסּוק (לעיל אׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָּבלּבת

והּנה הּזה. ּבהר אֹותי ּבעבדם העם ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבעיני

ּכיון מּפרעה יפחד ׁשּלא ּבּמה אֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹלמׁשה

אֹות להם יהיה ּוליׂשראל להּצילֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהבטיחֹו

סיני. הר אל ּבבֹואם העּמים מן יפחדּו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא

מקֹום אל ּפרעה ּברצֹון מּמצרים לצאת ְְְִִִִִֵֶַַָָֹּכי

ּבוּדאי לאלהים לזּבח ימים ג' ּדר ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹקרֹוב

ּברצֹונם. ׁשּלא ּבין ּברצֹונם ּבין ּכן ויעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹיׁשמעּו

ÏÚÂּלי זה ּכמֹו האֹות ּל וזה האמת, ּדר ¿«ְְְֱִֶֶֶֶֶָָ

מ"א.). ל"א, (ּבראׁשית ׁשנה ְְִִֵֶָָעׂשרים

אֹות האֹות ל והּנה עּמ אהיה ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָֹיאמר,

הּנה אני ּכדר ּתמיד, עּמ ׁשאהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָהּברית

הּׁשֹולח אנכי ּכי ד'.), י"ז, (ׁשם אּת ְִִִִִֵַַָָָֹבריתי

ואז הּזה, ּבהר האלהים את ׁשּתעבדּו ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹאֹות

הּמקֹום אל הּזה העם ּבקרב אנכי ּגם ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאעלה

כ'.). כ"ג, (להּלן הכינֹותי ְֲֲִִֶַָאׁשר

אֹומר הּזה הּפסּוק ּׁשמֹו. מה לי ואמרּו ְְְִֵֶַַַָָ(יגֿיד)

מׁשה: ׁשּיאמר יּתכן לא ּכי ּפרׁשני, ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹל

ׁשּיאמינּו אֹות להם להיֹות ּׁשמֹו מה לי ְְְְֲִִִֶֶַַָָואמרּו

אֹות אינּה להם ואמירתֹו ׁשמֹו ׁשאלת ּכי ְְֲִִֵֵֶַַָָָּבֹו,

יׂשראל ידעּו ׁשאם מּתחּלה. ּבֹו יאמין ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹלמי

והּנה אֹותֹו, ידע ּכהם מׁשה ּגם הּׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָאֹותֹו

ּכלל, ּומֹופת אֹות ואינּנה ּכידיעתם ְְְִִִֵֵֶָָָָָידיעתֹו

ׁש לא ּבדבריוואם ׁשּיאמינּו הראיה מה ּבֹו מעּו ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

הּגדֹול הּׁשם את הֹודיעֹו אחרי והּנה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּכלל.

ואז א'.), ד', (להּלן לי יאמינּו לא והן ְְְֲִִֵַַַָָָֹאמר:

אֹותֹות. לֹו ַָנתן

¯Ó‡Âיאמר ּׁשם "מה מׁשה ׁשאל ּכי ר"א ¿»«ִֵֶַַַָֹ

לא ׁשּדי ּבאל ּכי מּׁשמֹותיו", ְְְְִִִֵֵַַָָֹליׂשראל

ּדבריו ואין הּגדֹול. ּבּׁשם רק אֹותֹות ְְֲֵֵֶַַַַָָָיעׂשה

ׁשּיעׂשה למׁשה נאמר לא עדין ּכי ּבעיני. ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹנכֹונים

ּגדֹולים ּומֹופתים אֹותֹות מצרים ְְְִִִִִִַַּביציאת

ויעלם מצרים מּיד ׁשּיּצילם אבל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָונפלאים,
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ּפרעה ּבלב לבא יּוכל ׁשּדי אל ּובׁשם ְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלארץ,

ׂשרה הֹוציא ּוכבר העּמים, לנּצח וגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלהּצילם

ונּצח עליו, ׁשהביא ּגדֹולים ּבנגעים ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָמּביתֹו

ּבעזרת זה וכל הּגדֹולים, הּמלכים לבּדֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָאברהם

יעׂשה וככה לאבֹות, הּנֹודע הּׁשם ׁשּדי ְֲֵֵֶַַַַַַָָָָאל

אלהים והיה אמר: יעקב ּכי ועֹוד, ְְֱֲִִִַַַָָָָֹֹּבּבנים.

אבתיכם ארץ אל אתכם והׁשיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹעּמכם

יפקד ּפקד אמר: ויֹוסף כ"א.), מ"ח, ְְְִִֵֵַָָֹֹ(ּבראׁשית

הּפקידה והּנה כ"ה), נ', (ׁשם אתכם ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹאלהים

ִֵֹּבאלהים.

ÈÙÏeאב ההיא ּבעת ּגם מׁשה היה ּדעּתי ¿ƒְִִֵֶַַַָָָָ

ודר הּנבּואה, ּבמעלת ּגדֹול ְְְְְֲֶֶַַַָָָָּבחכמה

אֹותֹו, הּׁשֹולח מי ׁשּיֹודיעהּו ּבּקׁש ְִִִֵֵֵֵֶַַָׁשאלה

ּכענין אליהם, ׁשלּוח הּוא מּדה זֹו ּבאי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכלֹומר

ורּוחֹו ׁשלחני אלהים ה' ועּתה יׁשעיה: ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָֹׁשאמר

על יׁשאלּוני אמר והּנה ט"ז.). מ"ח, ְְְְִִִֵַַַָָָ(יׁשעיה

ׁשעמדה היא ׁשּדי אל ּבמּדת היא אם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשליחּותי

ׁשּתעׂשה עליֹונית רחמים ּבמּדת אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלאבֹות,

וזה ּביצירה. מחּדׁשים ּומֹופתים אֹותֹות ְְְְִִִֶַָָָֻּבּה

אלהי אבי אלהי אנכי לֹו: ׁשאמר ֱֱֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּבעבּור

ׁשם ּפרׁש ולא ו'.), ּבפסּוק (לעיל ְְְְֵֵֵַַָָָֹאברהם

מׁשהמּׁשמ וׁשמע ּכלל, הּקדֹוׁשים ֹותיו ְְְְִִֶַַָָָ

ּתֹורה, ּומּתן סיני הר מעמד על ְֲִִִֶַַַַַַַָׁשהבטיחֹו

אל ּבׁשם ּתּנתן לא הּתֹורה ּכי הּיֹודע ְְִִֵֵֵֵַַַָָֹוהּוא

היה ׁשּבֹו הּגדֹול הּׁשם רק ּבאבֹות הּנזּכר ְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּדי

אליהם: אמר מה ׁשאל ּכן ועל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹהעֹולם,

e�È˙Ba¯Âאמרּו ה) ג, (שמו"ר לזה נתעֹוררּו ¿«≈ְְְִֶָָ

אנכי הּנה האלהים אל מׁשה ֱִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוּיאמר

ר' ּבׁשם ׁשמעֹון ר' אמר יׂשראל, ּבני אל ְְְְִִֵֵֵֶַָָָבא

סרסּור לעׂשֹות אני עתיד מׁשה אמר ְֲִִִֵֶַַָָָסימֹון

ותאמר הּתֹורה להם ּכׁשּתּתן ּוביניהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבינ

ׁשלחני אבֹותיכם אלהי ,אלהי ה' אנכי ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלהם

עסקיו על מׁשה נתּברר ׁשעה אֹותּה ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָאליכם

אמר מה ּׁשמֹו מה לֹו יׁשאלּו אם ְְְֲִִִֵֶַַָָֹׁשּנתירא

מׁשה מבּקׁש היה ׁשעה ּבאֹותּה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָאליהם

הּגדֹול. הּׁשם את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיֹודיעּנּו

הּׁשאלה. ענין ְְְִֵֶַַָוזה

‰p‰Â,אהיה אׁשר אהיה האלהים: ענהּו ¿ƒ≈ְְֱֲִֶֶֶֶֶָָָֹ

"ואהיה" זֹו ּבצרה עּמכם ְְְְִֶֶֶֶֶָָָ"אהיה"

ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמר אחרֹות, ּבצרֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָָָעּמכם

אמרּת, יפה לֹו אמר ּבׁשעתּה, לצרה ּדּיּה ְְְִֶַַַָָָָָָָָָָעֹולם

רּׁש"י לׁשֹון וגֹו'. יׂשראל לבני תאמר ְְְְִִִֵֵַַָֹֹּכה

ט':). ּברכֹות ו'. ג', (שמו"ר רּבֹותינּו ְְִִֵֵַָמּדברי

:יתּבר לפניו אמר מׁשה ּכי ּבזה, להם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּכונה

ׁשּיֹורה הּׁשם" להם "ׁשּיּגיד ּׁשמֹו, מה לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָואמרּו

ההׁשּגחה, ועל הּמציאּות על ׁשלמה ְְְְִֵַַַַַָָָָָהֹוראה

יׁשאלּו זה לּמה הׁשיבֹו הּוא ּברּו ְְֲִִֵֶַָָָָוהּקדֹוׁש

אהיה ּכי אחרת לראיה צר להם אין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלׁשמי,

הראיה והיא ואענם, יקראּוני צרתם ּבכל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָָָָָעּמהם

אלינּו קרֹובים ּביׂשראל אלהים ׁשּיׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּגדֹולה

ּבארץ. ׁשֹופטים אלהים ויׁש אליו קראנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶָָָָָֹּבכל

זֹו. ּבאּגדה נכֹון ּפרּוׁש ְְֵֶַָָָוזה

„BÚÂמּובא) אּגדה ּבמדרׁש ּבזה ּכּיֹוצא אמר ¿ְְִֵֶַַַַָָָָָ

הּצדקה): ּפרק הראׁשֹון הּמאֹור ְְִִֶֶַַַָָָָּבמנֹורת

"הֹווה" ׁשאּתה ּכׁשם אהיה, אׁשר אהיה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומהּו

את ּפֹותחין אם .עּמ הֹווה" אני ּכ" ְֲִִִִִִֶֶָָעּמי

ידי, את אפּתח אני אף צדקה ועֹוׂשין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָידיהם

(ּדברים הּטֹוב אֹוצרֹו את ל ה' יפּתח ְְְֱִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

מה ידיהם את ּפֹותחין אינן ואם י"ב.), ְְְִִֵֵֶֶַָכ"ח,

(אּיֹוב וכּו' ויבׁשּו ּבּמים יעצר הן ׁשם: ְְְִִִֵַַַָָָֹּכתּוב

ט"ו.). י"ב,

„BÚÂ,אמר יצחק רּבי ו'.): ג', (שמו"ר ּדרׁשּו ¿ְְִִַַָָָ

אמר למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֶַַָָָֹאמר

"ואני הּוא" אני "ועכׁשיו ׁשהייתי" "אני ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָלהם

ׁשלׁש אהיה ּכאן ּכתּוב לכ לבא", לעתיד ְְִֶֶֶָָָָָָֹהּוא

ּבעבּור ּכי יצחק, רּבי ּדעת ּובאּור ְְֲִִִִֵַַַַָָּפעמים.

ּכי ּבהוה ּבּבֹורא ּכּלֹו והעתיד העֹובר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהּזמן

מּימיו עברֹו ולא עּמֹו, וצבא חליפֹות ְְֲֲִִִֵָָָָָֹאין

אחד ּבׁשם הּזמּנים ּכל ּבֹו יּקרא לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּכלּום,

הּמציאּות. חּיּוב ְִִֶַמֹורה

ÒeÏ˜�‡Âמאן עם "אהא הּׁשמֹות ׁשני ּתרּגם ¿À¿¿ְְִִֵֵֵַַָָ

ׁשאמר הּׁשם ּכלל ּתרּגם ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּדאהא",

ׁשלחני אהיה יׂשראל לבני תאמר ּכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו:

הּנכּבד ה' אצלֹו ּכי מּדעּתֹו, והּנראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָאליכם.

ׁשּצּוהּו: האּלה אֹותּיֹות ארּבע ּבן הּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהֹודיעֹו

אליכם. ׁשלחני אהיה יׂשראל ּבני אל תאמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכה

ׁשל ׁשאלתֹו ּכי ענינֹו, ּתחּלה הֹודיעֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָאבל

ׁשחזר ּכענין מׁשמֹו, הּׁשם ּדרכי לדעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָמׁשה

י"ג.): ל"ג, (להּלן ּדרכואמר את נא הֹודעני ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

וקראתי (י"ט.): ׁשם לֹו הׁשיב וכאׁשר .ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָואדע

ורחמּתי אחן אׁשר את וחּנתי לפני ה' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹבׁשם

הּזה הּנכּבד ּבּׁשם ּכי לאמר ארחם אׁשר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

אדם יּוכל ולא וירחם, יחֹונן לפניו יּקרא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאׁשר

"אהא ּבכאן אמר ּכן ּדרכיו, עמק עד ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹלבא

ׁשהּוא להם ׁשּתאמר ּבׁשמי ּדאהא", מאן ְְִִִֶֶֶַַָָָֹעם

ּולרחם. לחֹונן האדם עם אני ּבֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָאהיה,

לא "אׁשר ּבאּורֹו: ּכי ּכתב סעדיה רב ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹוהּגאֹון

אחרֹון. והּוא ראׁשֹון הּוא ּכי יעבר" "ולא ְְֲֲִִַַַָֹֹעבר"

אמר והרב יצחק. רּבי לדברי ּדבריו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָקרֹובים

אׁשר "הּנמצא ס"ג.): (א', הּנבֹוכים ְְְֲִִֵֶַַָּבמֹורה

יבאר הּמציאּות. ראּוי ּכלֹומר נמצא", ְְְְִִֵַַָָָהּוא

היה ׁשּלא להּמצא ראּוי נמצא יׁש ּכי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹלהם

נעּדר. יהיה ולא ְְְְִֶֶֶָָֹנעּדר

‰p‰Âּכי ׁשּנפרׁש צרי החכמים אּלה לדעת ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיאמר למׁשה אמר הּוא ּברּו ְֶֶַַַָָָֹהּקדֹוׁש

ׁשּיפרט ּכלֹומר אֹותֹו, וילּמדם הּׁשם זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹלהם

אצל יתקּים ּבהם אׁשר ׂשכלּיֹות ראיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם

הּקּיּום אֹו הּמציאּות ּכלֹומר הּׁשם, זה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַחכמיהם

הּׁשם זכירת ּכי יעבר, ולא עבר לא ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹֹאׁשר

לבּטל ראיה אינּנּו ּׁשּיאמר, מה יאמר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבלבד,

הּמחׁשב האּפיקֹורסּות אֹו הּקדמּות ּדעת ְְְִֵֶֶַַַַַָָֻמהם

מׁשמעּותֹו זה ואין לגמרי. הּמציאּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָּבבּטּול

הּוא להם הּׁשם הזּכרת ּכי אבל מקרא, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשל

ּדברם על והּמֹופת האֹות והּוא ְְְְֵַַָָָָָָהראיה

ְֲִֶׁשּיׁשאלּוהּו.

ÏÚÂּבמציאּות יׂשראל זקני יסּתּפקּו לא ּדעּתי ¿«ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹ

אבל וחלילה, הרב אמר ּכאׁשר ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהּבֹורא

הֹודיעֹו ,ל ׁשּפרׁשנּו ׁשאלתֹו ּתׁשּובת הּׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָזה

ּבמּדת אׁשר הּדין ּבמּדת אליהם ׁשלּוח ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא

אהיה יׂשראל לבני תאמר ּכה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרחמים,

הּׁשם להם ׁשּיזּכיר י"ד.), (ּפסּוק אליכם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלחני

צּוהּו ּולכ האחּדּות, על להֹורֹות לבּדֹו ְְְְִֶַַַָָָָָהאחד

יׂש ּבני אל תאמר ּכה ׁשלחניעֹוד: ה' ראל ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

רחמים, מּדת הּוא הּזה הּׁשם ּכי ט"ו.), ֲִִִֵֶַַַַָ(ּפסּוק

ּתפארּתֹו זרֹוע מׁשה לימין יֹולי ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַוידעּו

ּומֹופתים אֹותֹות ויחּדׁש י"ב.), ס"ג, ְְְִִֵַַָ(יׁשעיה

ָָּבעֹולם.

‰p‰Âלאמר צּוהּו אׁשר אהיה ּכי לֹו ּפרׁש ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

ׁשוים והם הּזה הּגדֹול הּׁשם הּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָלהם,

האֹותיֹות ׁשּתי ּכי ּובאֹותּיֹות, ְְִִִִֵָָָּבלׁשֹונם

ּבזה, הּקֹודמֹות הם הראׁשֹון ׁשּבּׁשם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָהאחרֹונֹות

ּכדכתיב: ׁשלמה, חכמת על יֹורּו ּבראׁשֹון ְְְְִִִִַַָָֹֹּכי

כ"ו.), ה', (מלכיםֿא' לׁשלמה חכמה נתן ְְְִִַַָָָָֹֹוה'

האל"ף ואֹות אלהים. חכמת על יֹורּו ְְֱִֶֶַַָָָָֹּובזה

והּיּו"ד והּיחיד, הּקדמּות על ּתֹורה ְְְִִֶַַַַַָָּבראׁשֹון

ונלקחּו מה. ּבלי ספירֹות עׂשר על ׁשּתיּבּׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

הּׁשמֹות מּׁשני והּיּו"ד האל"ף האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹותּיֹות

הּנכּתב ּבּׁשם וסֹוף: ּתחּלה ונכּתבּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּקדֹוׁשים

אצילּות הּוא ּכי להֹורֹות ּדל"ת, ּבאל"ף ְְְְֲִִִֶֶָָָונקרא

ּבאמצע, הּדין ּומּדת הּסֹוף, ועד הראׁש ְְִִִֶַַַַַָָֹמן

ּומּכאן כ"א.). כ"ג, (להּלן ּבקרּבֹו ׁשמי ְְְְִִִִַָָּכי

הּקדׁש לׁשֹון ונׁשּתּמׁש קמצּוהּו, לּמה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתבין

ּכל מּמּנּו ּכי אדנּות, ׁשם ּבכל ההּוא ְְִִֵֵֶַַַָָּבּׁשם

יראנּו הּוא והּברּו והּׁשלטֹון. ְְְְְִֵֶַַַַָָָהּממׁשלה

מּתֹורתֹו. ְִִָָנפלאֹות
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ּפרעה ּבלב לבא יּוכל ׁשּדי אל ּובׁשם ְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלארץ,

ׂשרה הֹוציא ּוכבר העּמים, לנּצח וגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלהּצילם

ונּצח עליו, ׁשהביא ּגדֹולים ּבנגעים ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָמּביתֹו

ּבעזרת זה וכל הּגדֹולים, הּמלכים לבּדֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָאברהם

יעׂשה וככה לאבֹות, הּנֹודע הּׁשם ׁשּדי ְֲֵֵֶַַַַַַָָָָאל

אלהים והיה אמר: יעקב ּכי ועֹוד, ְְֱֲִִִַַַָָָָֹֹּבּבנים.

אבתיכם ארץ אל אתכם והׁשיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹעּמכם

יפקד ּפקד אמר: ויֹוסף כ"א.), מ"ח, ְְְִִֵֵַָָֹֹ(ּבראׁשית

הּפקידה והּנה כ"ה), נ', (ׁשם אתכם ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹאלהים

ִֵֹּבאלהים.

ÈÙÏeאב ההיא ּבעת ּגם מׁשה היה ּדעּתי ¿ƒְִִֵֶַַַָָָָ

ודר הּנבּואה, ּבמעלת ּגדֹול ְְְְְֲֶֶַַַָָָָּבחכמה

אֹותֹו, הּׁשֹולח מי ׁשּיֹודיעהּו ּבּקׁש ְִִִֵֵֵֵֶַַָׁשאלה

ּכענין אליהם, ׁשלּוח הּוא מּדה זֹו ּבאי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכלֹומר

ורּוחֹו ׁשלחני אלהים ה' ועּתה יׁשעיה: ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָֹׁשאמר

על יׁשאלּוני אמר והּנה ט"ז.). מ"ח, ְְְְִִִֵַַַָָָ(יׁשעיה

ׁשעמדה היא ׁשּדי אל ּבמּדת היא אם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשליחּותי

ׁשּתעׂשה עליֹונית רחמים ּבמּדת אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלאבֹות,

וזה ּביצירה. מחּדׁשים ּומֹופתים אֹותֹות ְְְְִִִֶַָָָֻּבּה

אלהי אבי אלהי אנכי לֹו: ׁשאמר ֱֱֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּבעבּור

ׁשם ּפרׁש ולא ו'.), ּבפסּוק (לעיל ְְְְֵֵֵַַָָָֹאברהם

מׁשהמּׁשמ וׁשמע ּכלל, הּקדֹוׁשים ֹותיו ְְְְִִֶַַָָָ

ּתֹורה, ּומּתן סיני הר מעמד על ְֲִִִֶַַַַַַַָׁשהבטיחֹו

אל ּבׁשם ּתּנתן לא הּתֹורה ּכי הּיֹודע ְְִִֵֵֵֵַַַָָֹוהּוא

היה ׁשּבֹו הּגדֹול הּׁשם רק ּבאבֹות הּנזּכר ְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּדי

אליהם: אמר מה ׁשאל ּכן ועל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹהעֹולם,

e�È˙Ba¯Âאמרּו ה) ג, (שמו"ר לזה נתעֹוררּו ¿«≈ְְְִֶָָ

אנכי הּנה האלהים אל מׁשה ֱִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוּיאמר

ר' ּבׁשם ׁשמעֹון ר' אמר יׂשראל, ּבני אל ְְְְִִֵֵֵֶַָָָבא

סרסּור לעׂשֹות אני עתיד מׁשה אמר ְֲִִִֵֶַַָָָסימֹון

ותאמר הּתֹורה להם ּכׁשּתּתן ּוביניהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבינ

ׁשלחני אבֹותיכם אלהי ,אלהי ה' אנכי ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלהם

עסקיו על מׁשה נתּברר ׁשעה אֹותּה ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָאליכם

אמר מה ּׁשמֹו מה לֹו יׁשאלּו אם ְְְֲִִִֵֶַַָָֹׁשּנתירא

מׁשה מבּקׁש היה ׁשעה ּבאֹותּה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָאליהם

הּגדֹול. הּׁשם את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיֹודיעּנּו

הּׁשאלה. ענין ְְְִֵֶַַָוזה

‰p‰Â,אהיה אׁשר אהיה האלהים: ענהּו ¿ƒ≈ְְֱֲִֶֶֶֶֶָָָֹ

"ואהיה" זֹו ּבצרה עּמכם ְְְְִֶֶֶֶֶָָָ"אהיה"

ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמר אחרֹות, ּבצרֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָָָעּמכם

אמרּת, יפה לֹו אמר ּבׁשעתּה, לצרה ּדּיּה ְְְִֶַַַָָָָָָָָָָעֹולם

רּׁש"י לׁשֹון וגֹו'. יׂשראל לבני תאמר ְְְְִִִֵֵַַָֹֹּכה

ט':). ּברכֹות ו'. ג', (שמו"ר רּבֹותינּו ְְִִֵֵַָמּדברי

:יתּבר לפניו אמר מׁשה ּכי ּבזה, להם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּכונה

ׁשּיֹורה הּׁשם" להם "ׁשּיּגיד ּׁשמֹו, מה לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָואמרּו

ההׁשּגחה, ועל הּמציאּות על ׁשלמה ְְְְִֵַַַַַָָָָָהֹוראה

יׁשאלּו זה לּמה הׁשיבֹו הּוא ּברּו ְְֲִִֵֶַָָָָוהּקדֹוׁש

אהיה ּכי אחרת לראיה צר להם אין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלׁשמי,

הראיה והיא ואענם, יקראּוני צרתם ּבכל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָָָָָעּמהם

אלינּו קרֹובים ּביׂשראל אלהים ׁשּיׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּגדֹולה

ּבארץ. ׁשֹופטים אלהים ויׁש אליו קראנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶָָָָָֹּבכל

זֹו. ּבאּגדה נכֹון ּפרּוׁש ְְֵֶַָָָוזה

„BÚÂמּובא) אּגדה ּבמדרׁש ּבזה ּכּיֹוצא אמר ¿ְְִֵֶַַַַָָָָָ

הּצדקה): ּפרק הראׁשֹון הּמאֹור ְְִִֶֶַַַָָָָּבמנֹורת

"הֹווה" ׁשאּתה ּכׁשם אהיה, אׁשר אהיה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומהּו

את ּפֹותחין אם .עּמ הֹווה" אני ּכ" ְֲִִִִִִֶֶָָעּמי

ידי, את אפּתח אני אף צדקה ועֹוׂשין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָידיהם

(ּדברים הּטֹוב אֹוצרֹו את ל ה' יפּתח ְְְֱִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

מה ידיהם את ּפֹותחין אינן ואם י"ב.), ְְְִִֵֵֶֶַָכ"ח,

(אּיֹוב וכּו' ויבׁשּו ּבּמים יעצר הן ׁשם: ְְְִִִֵַַַָָָֹּכתּוב

ט"ו.). י"ב,

„BÚÂ,אמר יצחק רּבי ו'.): ג', (שמו"ר ּדרׁשּו ¿ְְִִַַָָָ

אמר למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֶַַָָָֹאמר

"ואני הּוא" אני "ועכׁשיו ׁשהייתי" "אני ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָלהם

ׁשלׁש אהיה ּכאן ּכתּוב לכ לבא", לעתיד ְְִֶֶֶָָָָָָֹהּוא

ּבעבּור ּכי יצחק, רּבי ּדעת ּובאּור ְְֲִִִִֵַַַַָָּפעמים.

ּכי ּבהוה ּבּבֹורא ּכּלֹו והעתיד העֹובר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהּזמן

מּימיו עברֹו ולא עּמֹו, וצבא חליפֹות ְְֲֲִִִֵָָָָָֹאין

אחד ּבׁשם הּזמּנים ּכל ּבֹו יּקרא לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּכלּום,

הּמציאּות. חּיּוב ְִִֶַמֹורה

ÒeÏ˜�‡Âמאן עם "אהא הּׁשמֹות ׁשני ּתרּגם ¿À¿¿ְְִִֵֵֵַַָָ

ׁשאמר הּׁשם ּכלל ּתרּגם ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּדאהא",

ׁשלחני אהיה יׂשראל לבני תאמר ּכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו:

הּנכּבד ה' אצלֹו ּכי מּדעּתֹו, והּנראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָאליכם.

ׁשּצּוהּו: האּלה אֹותּיֹות ארּבע ּבן הּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהֹודיעֹו

אליכם. ׁשלחני אהיה יׂשראל ּבני אל תאמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכה

ׁשל ׁשאלתֹו ּכי ענינֹו, ּתחּלה הֹודיעֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָאבל

ׁשחזר ּכענין מׁשמֹו, הּׁשם ּדרכי לדעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָמׁשה

י"ג.): ל"ג, (להּלן ּדרכואמר את נא הֹודעני ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

וקראתי (י"ט.): ׁשם לֹו הׁשיב וכאׁשר .ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָואדע

ורחמּתי אחן אׁשר את וחּנתי לפני ה' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹבׁשם

הּזה הּנכּבד ּבּׁשם ּכי לאמר ארחם אׁשר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

אדם יּוכל ולא וירחם, יחֹונן לפניו יּקרא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאׁשר

"אהא ּבכאן אמר ּכן ּדרכיו, עמק עד ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹלבא

ׁשהּוא להם ׁשּתאמר ּבׁשמי ּדאהא", מאן ְְִִִֶֶֶַַָָָֹעם

ּולרחם. לחֹונן האדם עם אני ּבֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָאהיה,

לא "אׁשר ּבאּורֹו: ּכי ּכתב סעדיה רב ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹוהּגאֹון

אחרֹון. והּוא ראׁשֹון הּוא ּכי יעבר" "ולא ְְֲֲִִַַַָֹֹעבר"

אמר והרב יצחק. רּבי לדברי ּדבריו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָקרֹובים

אׁשר "הּנמצא ס"ג.): (א', הּנבֹוכים ְְְֲִִֵֶַַָּבמֹורה

יבאר הּמציאּות. ראּוי ּכלֹומר נמצא", ְְְְִִֵַַָָָהּוא

היה ׁשּלא להּמצא ראּוי נמצא יׁש ּכי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹלהם

נעּדר. יהיה ולא ְְְְִֶֶֶָָֹנעּדר

‰p‰Âּכי ׁשּנפרׁש צרי החכמים אּלה לדעת ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיאמר למׁשה אמר הּוא ּברּו ְֶֶַַַָָָֹהּקדֹוׁש

ׁשּיפרט ּכלֹומר אֹותֹו, וילּמדם הּׁשם זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹלהם

אצל יתקּים ּבהם אׁשר ׂשכלּיֹות ראיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם

הּקּיּום אֹו הּמציאּות ּכלֹומר הּׁשם, זה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַחכמיהם

הּׁשם זכירת ּכי יעבר, ולא עבר לא ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹֹאׁשר

לבּטל ראיה אינּנּו ּׁשּיאמר, מה יאמר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבלבד,

הּמחׁשב האּפיקֹורסּות אֹו הּקדמּות ּדעת ְְְִֵֶֶַַַַַָָֻמהם

מׁשמעּותֹו זה ואין לגמרי. הּמציאּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָּבבּטּול

הּוא להם הּׁשם הזּכרת ּכי אבל מקרא, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשל

ּדברם על והּמֹופת האֹות והּוא ְְְְֵַַָָָָָָהראיה

ְֲִֶׁשּיׁשאלּוהּו.

ÏÚÂּבמציאּות יׂשראל זקני יסּתּפקּו לא ּדעּתי ¿«ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹ

אבל וחלילה, הרב אמר ּכאׁשר ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהּבֹורא

הֹודיעֹו ,ל ׁשּפרׁשנּו ׁשאלתֹו ּתׁשּובת הּׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָזה

ּבמּדת אׁשר הּדין ּבמּדת אליהם ׁשלּוח ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא

אהיה יׂשראל לבני תאמר ּכה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרחמים,

הּׁשם להם ׁשּיזּכיר י"ד.), (ּפסּוק אליכם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלחני

צּוהּו ּולכ האחּדּות, על להֹורֹות לבּדֹו ְְְְִֶַַַָָָָָהאחד

יׂש ּבני אל תאמר ּכה ׁשלחניעֹוד: ה' ראל ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

רחמים, מּדת הּוא הּזה הּׁשם ּכי ט"ו.), ֲִִִֵֶַַַַָ(ּפסּוק

ּתפארּתֹו זרֹוע מׁשה לימין יֹולי ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַוידעּו

ּומֹופתים אֹותֹות ויחּדׁש י"ב.), ס"ג, ְְְִִֵַַָ(יׁשעיה

ָָּבעֹולם.

‰p‰Âלאמר צּוהּו אׁשר אהיה ּכי לֹו ּפרׁש ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

ׁשוים והם הּזה הּגדֹול הּׁשם הּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָלהם,

האֹותיֹות ׁשּתי ּכי ּובאֹותּיֹות, ְְִִִִֵָָָּבלׁשֹונם

ּבזה, הּקֹודמֹות הם הראׁשֹון ׁשּבּׁשם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָהאחרֹונֹות

ּכדכתיב: ׁשלמה, חכמת על יֹורּו ּבראׁשֹון ְְְְִִִִַַָָֹֹּכי

כ"ו.), ה', (מלכיםֿא' לׁשלמה חכמה נתן ְְְִִַַָָָָֹֹוה'

האל"ף ואֹות אלהים. חכמת על יֹורּו ְְֱִֶֶַַָָָָֹּובזה

והּיּו"ד והּיחיד, הּקדמּות על ּתֹורה ְְְִִֶַַַַַָָּבראׁשֹון

ונלקחּו מה. ּבלי ספירֹות עׂשר על ׁשּתיּבּׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

הּׁשמֹות מּׁשני והּיּו"ד האל"ף האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹותּיֹות

הּנכּתב ּבּׁשם וסֹוף: ּתחּלה ונכּתבּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּקדֹוׁשים

אצילּות הּוא ּכי להֹורֹות ּדל"ת, ּבאל"ף ְְְְֲִִִֶֶָָָונקרא

ּבאמצע, הּדין ּומּדת הּסֹוף, ועד הראׁש ְְִִִֶַַַַַָָֹמן

ּומּכאן כ"א.). כ"ג, (להּלן ּבקרּבֹו ׁשמי ְְְְִִִִַָָּכי

הּקדׁש לׁשֹון ונׁשּתּמׁש קמצּוהּו, לּמה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתבין

ּכל מּמּנּו ּכי אדנּות, ׁשם ּבכל ההּוא ְְִִֵֵֶַַַָָּבּׁשם

יראנּו הּוא והּברּו והּׁשלטֹון. ְְְְְִֵֶַַַַָָָהּממׁשלה

מּתֹורתֹו. ְִִָָנפלאֹות
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i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑וכן נקרא, היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְְִִֵֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא רמב"ן.ּדוד ְְְְְִִִֵָָָ

ß zah f"i iying mei ß
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:Láãe áìç̈−̈§¨«

(çé)Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöîýeðéìò äø÷ð íéiøáòä é ¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½

ìL Cøc àp-äëìð äzòåäçaæðå øaãna íéîé úL §©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈
ìà ýåýéìý:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑מּיעקב ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון נ)ּומּיֹוסף, יפקד(בראשית "ּפקד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

אתכם ‰ÌÈi¯·Ú":אלהים È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה e�ÈÏÚ.יּו"ד וכן:∑�˜¯‰ מקרה, לׁשֹון ְֱִֶֶֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈ְְְִֵֶ
כג) מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", רמב"ן.הלם"וּיּקר ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ
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i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ÔzÈ.ידי ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על (שם ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְְִִֵַַַָֹ

ÓÈ˙Â¯טז Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LB�Î˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡�¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

È‡¯ˆÓיז „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡�Ú�k Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ� ÔÚÎe ‡�ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„�e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡�‰Ï‡¡»»»

kÏÓ‡יט ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אברהם אלהי אל יחזר ּדר. לדר זכרי וזה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ(טו)

לעֹולם לא ּכי יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵַָָֹֹֹֹאלהי

יזּכירּו ּכאׁשר הּדֹורֹות וכל אבֹות, ּברית ְְְְֲִִִֶַַַַָָיׁשּכח

ויענם אל יׁשמע ויעקב" יצחק אברהם ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ"אלהי

כ'.). נ"ה, ְִִ(ּתהּלים

ÏÚÂאברהם "אלהי לעלם, ּׁשמי זה האמת, ּדר ¿«ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

יעקב",א "ואלהי זכרי וזה יצחק", ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָֹֹֹלהי

חסר. ּדר לדר זכרי טעם וזה ו', ּבֹו הֹוסיף ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹּולכ

יבין. ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

ׁשּתאמר מּכיון מאליהן, .לקל וׁשמעּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ(יח)

ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו מּיד זה לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶֶָָָָלהם

ׁשּבּלׁשֹון ּומּיֹוסף, מּיעקב ּבידם מסּור זה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹסימן

ּפקד ואלהים להם: אמר יעקב נגאלין, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזה

אמר יֹוסף כ"ד.). נ', (ּבראׁשית אתכם ְְְִִֵֵֶֶַָֹיפקד

כ"ה.). (ׁשם אתכם אלהים יפקד ּפקד ְְֱִִֶֶֶָָָֹֹֹלהם:

אמר יֹוסף ּכי הרב ידרׁש אּולי רּׁש"י. ְְִִִֵַַַַָָלׁשֹון

ּבידֹו מסרת ׁשהיתה להּגיד יפקד, ּפקד ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּפעמים

מּיד י"א.): (ג', רּבה ׁשמֹות ּובאּלה ְְִִֵֵֶַָָָמאביו.

ּבידם היא ּגאּלה ׁשּמסרת לּמה, ,לקל ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹֹֻוׁשמעּו

ּכפּולה ּפקידה להם ויאמר ׁשּיבא ּגֹואל ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּכל

זֹו. ּבאּגדה לׁשֹונם זה אמת. ׁשל ּגֹואל ְְֱֵֶֶֶַָָָהּוא

LÈÂׁשּמא ׁשּיאמינּו, להם ּומּנין לׁשאל, עלי ¿≈ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ויׁש ּכמֹותם. הּזאת ּבּמסרת מׁשה ְְֵֶֶַַַָָָֹֹׁשמע

הּנביא מּפי ׁשּׁשמע מּיֹוסף קּבלּו ּכ ְִִִִִֵֶַַַָָָלֹומר

ּבּלׁשֹון להם ויאמר ׁשּיבא ׁשהראׁשֹון ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהם,

לפני וידּוע ּגלּוי אֹותם, הּגֹואל יהיה הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה

ּבהם, ויכּזב אדם יבא ׁשּלא הּוא ּברּו ִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁש

הבטיחם. ְְִִָָּבכ

Ï·‡,'ה (שמו"ר ׁשם מצאתי אחר ּבמקֹום ¬»ְִֵַָָָָ

ּבן חנינא, ּברּבי חמא ר' אמר ְֲֲִִֶַַָָָא'.):

לּמה, אביו. מּבית מׁשה נתלׁש עׂשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּתים

להם ואמר ּובא אביו ּבבית ּגדל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאּלּו

אֹומרים ׁשהיּו ּבֹו, מאמינים היּו לא ְֲֲִִִִֶַַַָָֹהּמעׂשים,

ולוי ללוי מסרּה ׁשּיֹוסף לפי לֹו, מסרם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָאביו

אביו, מּבית נתלׁש ּולכ לעמרם, ּוקהת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָלקהת

לפיכ הּדברים, ּכל ליׂשראל והּגיד ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּוכׁשהל

וּיאמ ׁשּנאמר: ּבֹו, ד',האמינּו (להּלן העם ן ְֱֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹומר ללוי" מסרּה "ׁשּיֹוסף וכּונתם ְְְִֵֵֶַַָָָָָל"א.).

ּבֹו אֹותֹו, ּבאהבתֹו ליֹוסף סֹודֹו ּגּלה ְְֲֲִֵֶַַָָֹׁשּיעקב

ללוי וגּלה ּכּלם, לאחיו יֹוסף הׁשּביע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבּלׁשֹון

הּמסרת מפני הּזה ּכּלׁשֹון להם אמר הּוא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכי

סֹוד. הּדבר ׁשּיהיה וצּוה מאביו, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבידֹו

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

ה נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה,"ולא ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

לי נאמר מנחם רמב"ן.ּברּבי ְְֱִִֵֶַַַ

(ë)éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈
:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«

(àë)ék äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´
:í÷éø eëìú àì ïeëìú¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬
ízìvðå íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ̈−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−

:íéøöî-úà¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏv�Â.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: את(שמות "וינּצלּו ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵֶַַַ

לג)מצרים", צד(שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו לא)"י "וּיּצל(בראשית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹאלהים

ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, כח)נקּודה האדמה",(דברים מן "ונּסחּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
כו) אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם לׁשֹון(ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפעלנּו,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, מה)לׁשֹון אביכם",(בראשית את לב)"ּונׂשאתם הּגלעד",(במדבר ארץ את להם "ּונתּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יז) –(בראשית ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּונמלּתם
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא כ)נּצּול, (במדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּסלע", אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם ּבניכם(דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ã(à)eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a:ýåýé E §Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבקֹולי יׁשמעּו ולא לי יאמינּו לא א)והן סימן(ד, ּכי אליו, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם יח)מסּור ג, לעיל סבּור(רש"י היה ׁשהּוא לֹומר, ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לקלט יתקּׁשּו הּגאּלה ּבׂשֹורת את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפְך הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּמּצד

ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש רמב"ןאֹותּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

È˙כ ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰È�Èa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

È�ÈÚaכא ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ�˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙�a ÏÚÂ ÔBÎÈ�a ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא Ôe�Ó‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אני ׁשאין עֹוד ּכל חזקה. ּביד ולא ְְֲֲִֵֶָָָָֹ(יטֿכ)

אתכם יּתן לא החזקה" "ידי ְֲִִִֵֶֶַָָָֹמֹודיעֹו

יּתן לא ּבעיני, והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון .ְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹלהל

עד חזקה ּביד ולא ּבדּבּור להל ְְְְֲֲִֶֶַַָָָֹֹאתכם

אעׂשה אׁשר נפלאתי ּבכל ידי ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשאׁשלח

ּובמֹורא נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּביד ְְְְְְֲִִַָָָָָּבקרּבֹו,

יׁשּלח ּכ ואחר ּובמֹופתים, ּובאֹותֹות ְְְְְִַַַַָָּגדֹול

אֹותם נתנֹו טרם עליו ּבאּו ּכּלם ּכי ְְִֶֶֶֶָָָָָָֻאתכם,

.ֲַֹלהל

ולא לי יאמינּו לא והן וּיאמר מׁשה וּיען ְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹֹ(א)

ׁשּלא מׁשה ּדּבר ׁשעה אֹותּה ּבקלי. ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׁשמעּו

לקל וׁשמעּו לֹו אמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֶֶַַָָָָָֹֹּכהגן,

יאמינּו לא והן אמר והּוא י"ח.) ג', ְְְֲִֵֵַַָֹ(לעיל

ּבׁשיטתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הׁשיבֹו מּיד ְִִִִֵַָָָָלי,

ׁשמֹות ואּלה לׁשֹון ּדבריו. לפי אֹותֹות לֹו ְְְְְְִֵֶַָָָונתן

הּפׁשט ּדר על אמר ור"א ט"ו.). (ג', ְְֶֶַַַַָָָרּבה

הזּכיר לא רק הּזקנים ּבֹו ׁשּיאמינּו אמר ה' ְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּכי

לא ואּולי לקֹולֹו ׁשּיׁשמעּו אֹו העם, ְְְְֲִִֶֶַַָָֹׁשּיאמינּו

נכֹון. ואינּנּו ׁשלם. ּבלב ְְֲִֵֵֵֶַָָיאמינּו

Ï·‡אינּנה לקל וׁשמעּו ּכי ׁשּנאמר יּתכן ¬»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּכי לקֹול וׁשמעּו צּואה, רק ְְְְִֶַַַָָָָָהבטחה

יׂשראל וזקני אּתה ותבא ׁשּיׁשמעּו, להם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹראּוי

העלית ּכי מצרים וׁשמעּו וכן: מצרים. מל ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאל

י"ד, (ּבּמדּבר הארץ יֹוׁשב אל ואמרּו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבכח

ּתדע ּבזאת וכן: ּככה, ׁשּיהיה ראּוי ְְְִֵֵֶֶַָָָֹי"גֿי"ד.),

מתקּים. לא ראּוי, י"ז.), ז', (להּלן ה' אני ְְֲִִִֵַַָָֹּכי

ּבּפרׁשה האחרֹון האת לקל והאמינּו ְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹוכן:

ּכן. ורּבים ח'.), (ּפסּוק ְִֵַַָֹהּזאת

ÔBÎp‰Âעּמ לבא לקל וׁשמעּו ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְְְִִֵֶַָָֹֹ

אלה לֹו ולאמר הּמל העבריםאל י ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹ

הֹודיעֹו הּׁשם והּנה ּיפסידּו. מה ּכי עלינּו, ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָנקרא

ולכן ,להל מצרים מל אֹותם יּתן לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכי

ראֹותם אחרי לי יאמינּו לא והן מׁשה: ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹאמר

עֹוד יׁשמעּו ולא להל ּפרעה אֹותם יּתן ְְְְֲִִֵֶַַָֹֹֹֹׁשּלא

ה' אלי נראה לא יאמרּו ּכי ּכלל, ְְְְִִִֵֶָָֹֹלקֹולי

את ּפרעה ימרה לא הּׁשם ׁשליח היית ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאּלּו

הּגדֹול הּׁשם אלי נראה לא ׁשּיאמרּו אֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּדברֹו.

ּומֹופתים אֹותֹות לנּו לעׂשֹות רחמים ְְֲֲִִִַַַָּבמּדת

ולכן מהאבֹות, ּגדֹול אינ ּכי אמרּת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּכאׁשר
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ה נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה,"ולא ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

לי נאמר מנחם רמב"ן.ּברּבי ְְֱִִֵֶַַַ

(ë)éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈
:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«

(àë)ék äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´
:í÷éø eëìú àì ïeëìú¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬
ízìvðå íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ̈−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−

:íéøöî-úà¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏv�Â.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: את(שמות "וינּצלּו ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵֶַַַ

לג)מצרים", צד(שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו לא)"י "וּיּצל(בראשית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹאלהים

ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, כח)נקּודה האדמה",(דברים מן "ונּסחּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
כו) אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם לׁשֹון(ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפעלנּו,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, מה)לׁשֹון אביכם",(בראשית את לב)"ּונׂשאתם הּגלעד",(במדבר ארץ את להם "ּונתּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יז) –(בראשית ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּונמלּתם
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא כ)נּצּול, (במדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּסלע", אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם ּבניכם(דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ã(à)eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a:ýåýé E §Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבקֹולי יׁשמעּו ולא לי יאמינּו לא א)והן סימן(ד, ּכי אליו, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם יח)מסּור ג, לעיל סבּור(רש"י היה ׁשהּוא לֹומר, ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לקלט יתקּׁשּו הּגאּלה ּבׂשֹורת את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפְך הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּמּצד

ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש רמב"ןאֹותּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

È˙כ ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰È�Èa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

È�ÈÚaכא ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ�˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙�a ÏÚÂ ÔBÎÈ�a ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא Ôe�Ó‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אני ׁשאין עֹוד ּכל חזקה. ּביד ולא ְְֲֲִֵֶָָָָֹ(יטֿכ)

אתכם יּתן לא החזקה" "ידי ְֲִִִֵֶֶַָָָֹמֹודיעֹו

יּתן לא ּבעיני, והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון .ְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹלהל

עד חזקה ּביד ולא ּבדּבּור להל ְְְְֲֲִֶֶַַָָָֹֹאתכם

אעׂשה אׁשר נפלאתי ּבכל ידי ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשאׁשלח

ּובמֹורא נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּביד ְְְְְְֲִִַָָָָָּבקרּבֹו,

יׁשּלח ּכ ואחר ּובמֹופתים, ּובאֹותֹות ְְְְְִַַַַָָּגדֹול

אֹותם נתנֹו טרם עליו ּבאּו ּכּלם ּכי ְְִֶֶֶֶָָָָָָֻאתכם,

.ֲַֹלהל

ולא לי יאמינּו לא והן וּיאמר מׁשה וּיען ְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹֹ(א)

ׁשּלא מׁשה ּדּבר ׁשעה אֹותּה ּבקלי. ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׁשמעּו

לקל וׁשמעּו לֹו אמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֶֶַַָָָָָֹֹּכהגן,

יאמינּו לא והן אמר והּוא י"ח.) ג', ְְְֲִֵֵַַָֹ(לעיל

ּבׁשיטתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הׁשיבֹו מּיד ְִִִִֵַָָָָלי,

ׁשמֹות ואּלה לׁשֹון ּדבריו. לפי אֹותֹות לֹו ְְְְְְִֵֶַָָָונתן

הּפׁשט ּדר על אמר ור"א ט"ו.). (ג', ְְֶֶַַַַָָָרּבה

הזּכיר לא רק הּזקנים ּבֹו ׁשּיאמינּו אמר ה' ְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּכי

לא ואּולי לקֹולֹו ׁשּיׁשמעּו אֹו העם, ְְְְֲִִֶֶַַָָֹׁשּיאמינּו

נכֹון. ואינּנּו ׁשלם. ּבלב ְְֲִֵֵֵֶַָָיאמינּו

Ï·‡אינּנה לקל וׁשמעּו ּכי ׁשּנאמר יּתכן ¬»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּכי לקֹול וׁשמעּו צּואה, רק ְְְְִֶַַַָָָָָהבטחה

יׂשראל וזקני אּתה ותבא ׁשּיׁשמעּו, להם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹראּוי

העלית ּכי מצרים וׁשמעּו וכן: מצרים. מל ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאל

י"ד, (ּבּמדּבר הארץ יֹוׁשב אל ואמרּו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבכח

ּתדע ּבזאת וכן: ּככה, ׁשּיהיה ראּוי ְְְִֵֵֶֶַָָָֹי"גֿי"ד.),

מתקּים. לא ראּוי, י"ז.), ז', (להּלן ה' אני ְְֲִִִֵַַָָֹּכי

ּבּפרׁשה האחרֹון האת לקל והאמינּו ְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹוכן:

ּכן. ורּבים ח'.), (ּפסּוק ְִֵַַָֹהּזאת

ÔBÎp‰Âעּמ לבא לקל וׁשמעּו ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְְְִִֵֶַָָֹֹ

אלה לֹו ולאמר הּמל העבריםאל י ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹ

הֹודיעֹו הּׁשם והּנה ּיפסידּו. מה ּכי עלינּו, ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָנקרא

ולכן ,להל מצרים מל אֹותם יּתן לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכי

ראֹותם אחרי לי יאמינּו לא והן מׁשה: ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹאמר

עֹוד יׁשמעּו ולא להל ּפרעה אֹותם יּתן ְְְְֲִִֵֶַַָֹֹֹֹׁשּלא

ה' אלי נראה לא יאמרּו ּכי ּכלל, ְְְְִִִֵֶָָֹֹלקֹולי

את ּפרעה ימרה לא הּׁשם ׁשליח היית ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאּלּו

הּגדֹול הּׁשם אלי נראה לא ׁשּיאמרּו אֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּדברֹו.

ּומֹופתים אֹותֹות לנּו לעׂשֹות רחמים ְְֲֲִִִַַַָּבמּדת

ולכן מהאבֹות, ּגדֹול אינ ּכי אמרּת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּכאׁשר
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(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑,ּופׁשּוטֹו ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב ּכאדםלכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עץ אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: .ׁשאֹומר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(â)Lçðì éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨¨®
:åéðtî äLî ñðiå©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁ�Ï∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו רמב"ן.רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé̈Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה יט)לׁשֹון ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה(דברים ««¬∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יז)ּבמבׁשיו", א הּוא(שמואל אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו", ."והחזקּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýìà íúáà éýé §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
ìà íäøáàýìàå ÷çöé éý:á÷òé éרמב"ן ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת סּפר,ּדר הרע ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא .ּבאמרֹו: ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(æ)dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑:נאמר לא ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
רבה)"מחיקֹו" .(שמות ֵֵ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï e�ÈÓ‡‰Â∑,ל יאמינּו הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׂשרה ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ËeÁ¯‡:ב ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

Â‰Â‰ג ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·�Êaד „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ Ôe�Ó‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ Ôe�Ó‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï Ôe�Ó‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מאמין היה ּפרעה ׁשאלּו ּפרעה, ׁשמע ְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֹלא

ואין ּפנים, ּכל על יֹוצאים היינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָּבדברי

הרחמים: ּובין ּבינינּו מבּדילים ְֲֲִִִֵֵֵֵַַָֹעונֹותינּו

ארצה. וּיׁשלכהּו ארצה הׁשליכהּו וּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ(ג)

ּכי למׁשה, האֹותֹות עׂשה לּמה הבינֹותי ְֲִִִֶָָָָָֹלא

מדּבר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מׁשה היה ְֲִֵֶֶַַַָָָָמאמין

ּתׁשל ּביד אׁשר הּמּטה ׁשּיאמר: והראּוי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹעּמֹו.

הּׁשני, ּבאֹות וכן לנחׁש, והיה לפניהם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָארצה

היאר מּמימי ולקחּת ּבּׁשליׁשי: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכאׁשר

(שמו"ר רּבֹותינּו ּדברי נאמנּו ולכן ט'.). ְְְִֵֵֵֶֶַָָ(ּפסּוק

עליהן ׁשּסּפר רמז הראׁשֹון לֹו ׁשהיה ט"ז.) ֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָג',

וּינס טעם: וזה ּבֹו. להעניׁשֹו והּׁשני הרע, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָלׁשֹון

הּנחׁש. וינׁשכֹו יענׁש ׁשּמא ּפחד ּכי מּפניו, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה

ׁשּידע ּפי על אף לֹו הּמּזיק מן מתרחק אדם ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכל

מּידֹו. מּציל אין הּׁשם ּבחפץ ּכן יהיה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאם

ÈÏe‡Âׁשּבֹו הּגדֹול הּׁשם ׁשהֹודיעֹו ּפי על אף ¿«ִִֵֶֶַַַַָ

(לעיל ּדבר ּכל נהיה ּובֹו העֹולם ְְְִִֵָָָָָָָנברא

אֹותֹות יעׂשּו בֹו ּכי להראֹותֹו רצה י"דֿט"ו.), ְְֲִַַָָג',

הענין יתחּזק למען הּתֹולדֹות, ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָּומֹופתים

יעׂשּו ידֹו על ּכי ּבאמת וידע מׁשה ׁשל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלּבֹו

ּבׁשני למׁשה ודי מחּדׁשים. ּדברים ְְְְְִִִֵֶַָָָָֻּבעֹולם

ׁשּיעׂשה צּוהּו ּכן על מים, ׁשם היּו ולא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהאֹותֹות,

העם. לעיני הּׁשליׁשי ְְִִֵֵַָָָהאֹות

ּפתרֹונֹו .אלי נראה ּכי יאמינּו למען ְְְֲִִִִֵֶַַַָ(ה)

ויקּצר לפניהם, ּכן ּבעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַׁשּיאמינּו

ּכן ׁשּיעׂשה מנת על ּכי ידּוע ּכי ּבזה ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

נפלאֹות. יראּנּו ּבֹו ויאמינּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָלפניהם

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåàìå älàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ
eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³

:úLaia íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑מן נפרע הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע B‚Â'.האּמֹות, ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ¿»««ƒ¿
הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהיּו

ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, ּבּיּבׁשתנהפכים ׁשּיהיּו רמב"ן.עד ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(é)éëðà íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦
ìMî íb ìBîzî íbék Ecáò-ìà Eøac æàî íb íL ©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯

ì ãáëe ät-ãáë:éëðà ïBL §©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑:ּבׁשליחּותֹו ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹמּתמֹול,
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו רבה)ּכׁשאמר ּגדּלה(שמות לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן (שמואלעל ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ב) וכן:א אהרן, הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי כ)"הנגלה וגֹו'",(יחזקאל מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

נאמרה לאהרן נבּואה, ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם t‰."ואמר „·k∑ּובלׁשֹון מדּבר. אני ּבכבדּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַ
בלב"ו רמב"ן.לע"ז ַַ

(àé)ílà íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´¦¥½
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà́¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא)מי ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈ִ
ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עלי?עׂשה קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

‡˙i‡ט ÔÈ¯˙Ï Û‡ Ôe�Ó‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰�·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ
:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰� ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚·¯י ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡�‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡�‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא ‡L�‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡�‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לדם והיּו היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ(ט)

ּבעיני, נראה ּפעמים, ׁשני והיּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבּיּבׁשת.

היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו אמר: ְְֲִִִִֶַַַַַָָֹאּלּו

נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלדם

עכׁשיו ּכהויתן, יהיּו ּבארץ ּכׁשּיהיּו ואף ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלדם,

ׁשהיּו עד ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו האחרֹון ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹוהיּו

הּמׁשמעּות ואין ׁשלמה. רּבי לׁשֹון ְְְְִֵַַַַַָָָֹֹּבּיּבׁשה.

למדרׁשֹו, צרי ואין הרב. ּכדברי ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּזה

הרּבה ׁשּדר הּלׁשֹון ּבעלי מצאּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

ּבעבּור אֹו ּולחּזק, לנחץ ּתבֹות לכּפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹמקראֹות

ערּכ והיה וכמֹוהּו: ּביניהם, ׁשּבא אר מּצּוע ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

והיה ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ועד ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָמּבן

כ"ז, (וּיקרא ּכסף ׁשקל חמּׁשים הּזכר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָערּכ

מּכל ׁשערי מאחד הּלוי יבא וכי וכן: ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹג'.).

נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשם ּגר הּוא אׁשר ְְְֲִֵֶַַַָָָָָיׂשראל

ׁשנית ּפעם ּובא החזיר ו'.), י"ח, ְֱִִִֵֶַַָָ(ּדברים

מל וּיאמר וכן: ּבינתים. ׁשהארי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבעבּור

האחת ׁשם אׁשר העברּית למיּלדת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמצרים

וגֹו' ּביּלדכן וּיאמר ּפּועה הּׁשנית וׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשפרה

ליׂשראל אלהים וּיאמר ט"וֿט"ז.), א', ְְְֱִִֵֵֶַָֹֹ(לעיל

(ּבראׁשית יעקב יעקב וּיאמר הּלילה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹֹּבמראת

רּבים. הּזה וכענין ב'.). ְְִִֶַַָָמ"ו,

ּדּבר מאז ּגם מּׁשלׁשם ּגם מּתמֹול ּגם ְְְִִִֵֶַַַַָֹ(י)

היה הּימים ׁשבעת ׁשּכל למדנּו .עבּד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָאל

ללכת מׁשה ּומפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶֶֶֶַַָָָיֹוׁשב

הרי ,ּדּבר ּומאז ּומּׁשלׁשם מּתמֹול ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹּבׁשליחּותֹו.

ׁשּׁשה, הרי רּבּוין, "ּגּמין" ּוׁשלׁשה ְְֲִִִִֵַָָָׁשלׁשה,

ועל רּׁש"י. לׁשֹון הּׁשביעי. ּבּיֹום עֹומד ְְְְִִִֵַַַַָָוהיה

מּתמֹול ּגם ּפה ּכבד אני ּכי יאמר הּפׁשט ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּדר

אף ּפה, ּכבד הייתי מּנעּורי ּכי מּׁשלׁשם, ְְְִִִִִִֶַַַַָֹּגם

אל הּיֹום ּדּבר מאז וגם זקן. אני ּכי עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכי

אֹותי ּבצּוֹות ּפי ּכבדּות הסירֹות לא ּכי ,ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹעבּד

אי ּכן ואם ,ּבׁשמ לדּבר ּפרעה אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹללכת

יל ׁשּלא חפצֹו מרב מׁשה והּנה לפניו. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹאל

ּפיו, ּכבדּות ׁשּיסיר יתּבר לפניו התּפּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא

מעת ּפי ּכבדּות הסירֹות ׁשּלא אחרי טען ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבל

לא ּכי ,ׁשאל ּתצּוני אל ללכת, לי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּדּברּת

ׂשפתים ערל ׁשליח לׁשלח הּכל לאדֹון ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֹיּתכן

ׁשּלא ּכיון הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עּמים. ְְִֵֶֶֶַַָָָֹלמל

אמר אבל לרּפאֹותֹו, רצה לא ּבכ ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹהתּפּלל

ּתדּבר אׁשר והֹוריתי ּפי עם אהיה אנכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹלֹו:

ּבפי אׂשים אׁשר ּדברי ׁשּיהיּו י"ב.), ְְְֲִִִֶֶַָָָ(ּפסּוק

ּב לבּטא ׁשּתּוכל נכֹונֹות יפה.ּבמּלֹות הן ְְְִֵֶֶֶַַָָ

‰l‡·e,לֹו אמר כ'.): (ג', אמרּו רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְְַַָָָ

ּתחּוׁש, אל ּדברים איׁש אינ אּתה ְְִִִֵַַָָָאם

עׂשיתי ואני ׁשּבעֹולם ּפּיֹות ּכל ּבראתי אני ֲֲֲִִִִִִֶַָָָָָָֹהלא

לראּיה ּופּקח ועּור וחרׁש ׁשחפצּתי מי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאּלם

"איׁש ׁשּתהיה חפצּתי ואם לׁשמיעה, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָּופּקח

חפץ. אני ּכ לעׂשֹות אּלא היית, ְֲֲִִִֵֶַָָָָָָּדברים",

אהיה ׁשאני נכֹונים ּדברי יהיּו ׁשּתדּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובעת

ואנכי ל ועּתה ּדכתיב: הּוא הדא .ּפי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹעם

ׁשּלא ּבעיני נראה זה ּולפי .ּפי עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹאהיה

ּבֹו ׁשהיה ּבעבּור הּפה ּכבד מּמּנּו להסיר ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹרצה

א', (שמו"ר רּבֹותינּו ׁשּסּפרּו הּנס ְֲִִֵֵֵֶַַַמּמעׂשה

ּפרעה. עם לֹו ׁשארע ְִֵֶַַֹכ"ו.)

ÔBÎp‰Âּפה ׂשם מי למׁשה: ה' ׁשאמר ּבעיני ¿«»ְְִֵֶֶֶַַָָ

י"א.) (ּפסּוק אּלם יׂשּום מי אֹו ִִֵָָָָָלאדם

,אֹות לרּפאֹות ּובידי ּכל, עֹוׂשה ה' אנכי ְְְְֲִִֶַָָֹֹֹהלא

התּפּללּת ולא ּברפּואת ּתרצה ׁשּלא ּכיון ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹועּתה

,ל מצּוה אני אׁשר אל ל זה, על ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָלפני
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(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåàìå älàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ
eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³

:úLaia íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑מן נפרע הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע B‚Â'.האּמֹות, ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ¿»««ƒ¿
הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהיּו

ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, ּבּיּבׁשתנהפכים ׁשּיהיּו רמב"ן.עד ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(é)éëðà íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦
ìMî íb ìBîzî íbék Ecáò-ìà Eøac æàî íb íL ©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯

ì ãáëe ät-ãáë:éëðà ïBL §©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑:ּבׁשליחּותֹו ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹמּתמֹול,
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו רבה)ּכׁשאמר ּגדּלה(שמות לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן (שמואלעל ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ב) וכן:א אהרן, הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי כ)"הנגלה וגֹו'",(יחזקאל מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

נאמרה לאהרן נבּואה, ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם t‰."ואמר „·k∑ּובלׁשֹון מדּבר. אני ּבכבדּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַ
בלב"ו רמב"ן.לע"ז ַַ

(àé)ílà íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´¦¥½
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà́¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא)מי ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈ִ
ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עלי?עׂשה קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

‡˙i‡ט ÔÈ¯˙Ï Û‡ Ôe�Ó‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰�·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ
:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰� ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚·¯י ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡�‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡�‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא ‡L�‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡�‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לדם והיּו היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ(ט)

ּבעיני, נראה ּפעמים, ׁשני והיּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבּיּבׁשת.

היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו אמר: ְְֲִִִִֶַַַַַָָֹאּלּו

נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלדם

עכׁשיו ּכהויתן, יהיּו ּבארץ ּכׁשּיהיּו ואף ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלדם,

ׁשהיּו עד ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו האחרֹון ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹוהיּו

הּמׁשמעּות ואין ׁשלמה. רּבי לׁשֹון ְְְְִֵַַַַַָָָֹֹּבּיּבׁשה.

למדרׁשֹו, צרי ואין הרב. ּכדברי ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּזה

הרּבה ׁשּדר הּלׁשֹון ּבעלי מצאּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

ּבעבּור אֹו ּולחּזק, לנחץ ּתבֹות לכּפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹמקראֹות

ערּכ והיה וכמֹוהּו: ּביניהם, ׁשּבא אר מּצּוע ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

והיה ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ועד ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָמּבן

כ"ז, (וּיקרא ּכסף ׁשקל חמּׁשים הּזכר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָערּכ

מּכל ׁשערי מאחד הּלוי יבא וכי וכן: ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹג'.).

נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשם ּגר הּוא אׁשר ְְְֲִֵֶַַַָָָָָיׂשראל

ׁשנית ּפעם ּובא החזיר ו'.), י"ח, ְֱִִִֵֶַַָָ(ּדברים

מל וּיאמר וכן: ּבינתים. ׁשהארי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבעבּור

האחת ׁשם אׁשר העברּית למיּלדת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמצרים

וגֹו' ּביּלדכן וּיאמר ּפּועה הּׁשנית וׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשפרה

ליׂשראל אלהים וּיאמר ט"וֿט"ז.), א', ְְְֱִִֵֵֶַָֹֹ(לעיל

(ּבראׁשית יעקב יעקב וּיאמר הּלילה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹֹּבמראת

רּבים. הּזה וכענין ב'.). ְְִִֶַַָָמ"ו,

ּדּבר מאז ּגם מּׁשלׁשם ּגם מּתמֹול ּגם ְְְִִִֵֶַַַַָֹ(י)

היה הּימים ׁשבעת ׁשּכל למדנּו .עבּד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָאל

ללכת מׁשה ּומפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶֶֶֶַַָָָיֹוׁשב

הרי ,ּדּבר ּומאז ּומּׁשלׁשם מּתמֹול ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹּבׁשליחּותֹו.

ׁשּׁשה, הרי רּבּוין, "ּגּמין" ּוׁשלׁשה ְְֲִִִִֵַָָָׁשלׁשה,

ועל רּׁש"י. לׁשֹון הּׁשביעי. ּבּיֹום עֹומד ְְְְִִִֵַַַַָָוהיה

מּתמֹול ּגם ּפה ּכבד אני ּכי יאמר הּפׁשט ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּדר

אף ּפה, ּכבד הייתי מּנעּורי ּכי מּׁשלׁשם, ְְְִִִִִִֶַַַַָֹּגם

אל הּיֹום ּדּבר מאז וגם זקן. אני ּכי עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכי

אֹותי ּבצּוֹות ּפי ּכבדּות הסירֹות לא ּכי ,ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹעבּד

אי ּכן ואם ,ּבׁשמ לדּבר ּפרעה אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹללכת

יל ׁשּלא חפצֹו מרב מׁשה והּנה לפניו. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹאל

ּפיו, ּכבדּות ׁשּיסיר יתּבר לפניו התּפּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא

מעת ּפי ּכבדּות הסירֹות ׁשּלא אחרי טען ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבל

לא ּכי ,ׁשאל ּתצּוני אל ללכת, לי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּדּברּת

ׂשפתים ערל ׁשליח לׁשלח הּכל לאדֹון ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֹיּתכן

ׁשּלא ּכיון הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עּמים. ְְִֵֶֶֶַַָָָֹלמל

אמר אבל לרּפאֹותֹו, רצה לא ּבכ ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹהתּפּלל

ּתדּבר אׁשר והֹוריתי ּפי עם אהיה אנכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹלֹו:

ּבפי אׂשים אׁשר ּדברי ׁשּיהיּו י"ב.), ְְְֲִִִֶֶַָָָ(ּפסּוק

ּב לבּטא ׁשּתּוכל נכֹונֹות יפה.ּבמּלֹות הן ְְְִֵֶֶֶַַָָ

‰l‡·e,לֹו אמר כ'.): (ג', אמרּו רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְְַַָָָ

ּתחּוׁש, אל ּדברים איׁש אינ אּתה ְְִִִֵַַָָָאם

עׂשיתי ואני ׁשּבעֹולם ּפּיֹות ּכל ּבראתי אני ֲֲֲִִִִִִֶַָָָָָָֹהלא

לראּיה ּופּקח ועּור וחרׁש ׁשחפצּתי מי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאּלם

"איׁש ׁשּתהיה חפצּתי ואם לׁשמיעה, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָּופּקח

חפץ. אני ּכ לעׂשֹות אּלא היית, ְֲֲִִִֵֶַָָָָָָּדברים",

אהיה ׁשאני נכֹונים ּדברי יהיּו ׁשּתדּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובעת

ואנכי ל ועּתה ּדכתיב: הּוא הדא .ּפי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹעם

ׁשּלא ּבעיני נראה זה ּולפי .ּפי עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹאהיה

ּבֹו ׁשהיה ּבעבּור הּפה ּכבד מּמּנּו להסיר ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹרצה

א', (שמו"ר רּבֹותינּו ׁשּסּפרּו הּנס ְֲִִֵֵֵֶַַַמּמעׂשה

ּפרעה. עם לֹו ׁשארע ְִֵֶַַֹכ"ו.)

ÔBÎp‰Âּפה ׂשם מי למׁשה: ה' ׁשאמר ּבעיני ¿«»ְְִֵֶֶֶַַָָ

י"א.) (ּפסּוק אּלם יׂשּום מי אֹו ִִֵָָָָָלאדם

,אֹות לרּפאֹות ּובידי ּכל, עֹוׂשה ה' אנכי ְְְְֲִִֶַָָֹֹֹהלא

התּפּללּת ולא ּברפּואת ּתרצה ׁשּלא ּכיון ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹועּתה

,ל מצּוה אני אׁשר אל ל זה, על ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָלפני
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ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡�ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑עׂשיתי ה' ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִִִֶָ
זאת רמב"ן.ּכל ָֹ

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«
i"yx£ÁÏLz „Èa∑לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי להכניסםּביד סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הרּבה ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות רמב"ן.לארץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåéålä E ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé̈©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå Eàøå§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים רׁשם,רּבי ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשהיה הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹולא
לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻעתיד

כג)ׁשּנאמר: א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש E˙‡¯˜Ï."ּומׁשה ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ּכׁשּתל ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ≈…≈ƒ¿»∆ְֵֵֶ
BaÏa.למצרים ÁÓNÂ E‡¯Â∑לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ְְִִַ¿»¬¿»«¿ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הּלב על הּנתּון רמב"ן.החׁשן ֵֶַַַַָֹ

(åè)äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³
ét-íò:ïeNòz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå Eרמב"ן ¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«

CÓetיב ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù� ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dÓeÙaטו ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגם ׁשליחּותי. ואצליח ּפי עם אהיה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹואנכי

ּבמׁשה" ה' אף מ"וּיחר רמז ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָאפׁשר

על ּוׁשלחֹו לרּפאֹותֹו רצה ׁשּלא י"ד.) ְְְֶַַָָָָֹ(ּפסּוק

ְָּכרחֹו.

היֹותֹו ּבעבּור ּדּבּור, לאדם. ּפה ׂשם מי ֱֲִִֶַָָָָ(יא)

י"א, (ּבראׁשית אחת ׂשפה וכן: ְְִֵֵֶֶַָָָּבּפה,

י"ח.). י"ט, (יׁשעיה ּכנען ׂשפת מדּברֹות ְְְְְְַַַַַָא'.),

נבֹוכים (הּמֹורה ּבֹו ּפרׁשּו אּלם, יׂשּום מי ְְִִִֵֵֵַָאֹו

"אדם יׂשּום מי אֹו לאדם, נמׁש ׁשהּוא י'.) ְִִֶָָָָָָָג',

אּלם, ׁשהּוא אדם ּברא מי ּכלֹומר ְִִִֵֵֶַָָָָאּלם",

ּכי יּוׂשם, לא האּלמּות ּכי לאדם, ְְִִִִַַָָָָָֹוהּׂשימה

ואּולי הּדּבּור. העּדר הּוא אבל ּדבר, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָאינּנּו

והאּלמים מדּברת נפׁש ּבאדם היֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָּבעבּור

יּתכןּבה יאלמּו, הּלׁשֹון ּבגידי אטם ּבהם יֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבמֹורה אמר והרב האּלמּות. יׂשּום מי ְְְִִֵַַַָָָָלֹומר

ּבֹו יאמר קנין הּמסיר ּכי י'.) (ג', ְְִִִִֵַַַָֹהּנבֹוכים

הּנר ׁשּיכּבה ּבמי יאמרּו ּכי האפיסה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּפעל

ּובֹורא אֹור יֹוצר ּדעּתֹו: על וכן .החׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַַׁשהביא

מ"ה, (יׁשעיה רע ּובֹורא ׁשלֹום עֹוׂשה ְְֵֶֶַָָָחׁש

ז'.).

לׁשלח", רגיל ׁשאּתה מי "ּביד ּתׁשלח. ּביד ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ(יג)

ׁשּתרצה אחר "ּביד אחר ּדבר אהרן. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּוא

ולהיֹות לארץ להכניסן סֹופי ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלׁשלח",

לׁשֹון הרּבה. ׁשלּוחים ל יׁש לעתיד, ְְְְֲִִֵֵֶַָָּגֹואלם

ּדכׁשר מן "ּביד אמר: ואנקלּוס ְְְְְִַַַַָָָֻרּׁש"י.

מדּבר אדם ּביד נא ׁשלח יאמר, ְְְְְִֵַַַַַָָָֹּדתׁשלח",

נכּבדת לׁשליחּות וראּוי ּכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָצחּות

לׁשֹון ּוכבד ּפה ּכבד ּביד ּתׁשלח ואל ְְְְְִֶַַַַַָָֹּכזאת,

אינּנּו ּכי ּפרעה, אל ּבדּברֹו ּפיו עם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹותהיה

ׂשפתים, ערל ׁשלּוח להיֹות ּומעלה ּכבֹוד ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָּדר

,הּמל אל ּבדּברֹו העּמים ּכל יׁשמעּו לא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹּכי

ּבעיניהם. ּגרעֹון זה ְְְִֵֵֵֶֶֶָויהיה

ÔBÎp‰Â,ּתׁשלח אׁשר ּכל ּביד נא ׁשלח ּבעיני, ¿«»ְְְְֲִֵֶַַַַָָ

הגּון יהיה ׁשּלא ּבעֹולם אדם אין ְִִֵֶֶָָָָָֹּכי

ּבכל למׁשה והּסּבה לּׁשליחּות. מּמּני ְְְְִִִִֵֶֶַַָָיֹותר

האדם מּכל הּגדֹולה ענותֹו הּזאת ְְְִַַַַַָָָָָָָֹהּסרבנּות

את מֹוצא היה ׁשּלא האדמה, ּפני על ְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

לאמר וׁשּיתּפאר הּמל אל ּולדּבר להתּגּדל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלּבֹו

מּמצרים להֹוציאם יׂשראל על ולא ׁשלחני, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹה'

.מל עליהם ְְֲִֵֶֶֶולהיֹות

ּגלּוי ּכלֹומר הּוא. ידּבר דּבר ּכי ידעּתי ְְְִִֵֵַַַַָָ(יד)

,לאהבת ּברצֹונֹו ּבעבּור ׁשּידּבר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָלפני

יצא מעצמֹו הּוא הּנה וגם צּויתיו. לא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַֹֹואפּלּו

ּב יקּנא ולא ּבלּבֹו, וׂשמח ורא ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹלקראת

הּזאת. הּנכּבדת הּׁשליחּות על ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹלמעלת

‰Óeמׁשה לקראת ל לֹו: לֹומר ׁשהצר «ְְִֵֶֶַַַֻ

הֹודיעֹו ּכי ּבעבּור כ"ז.), (ּפסּוק ְֲִִִַַָָָהּמדּברה

אהרן ׁשּׁשמע ויּתכן ּבּה. יבא אׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּדר

לקראתֹו, מעצמֹו ויצא מּמדין מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּבצאת

הּמדּברה לקראתֹו ל לֹו: נאמר ּבּדר ּכ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר

ּתמצאּנּו. ׁשם ְִִֶָָּכי

אל ּתדּבר אׁשר להֹורֹות" .ּפי עם ְְְֲִִֵֶֶַ(טוֿטז)

ׁשּידּבר אמר לא עּתה ּכי ְְִֵֶַַַַָָֹֹּפרעה".

ׁשּנאמר: ּכמֹו העם, אל רק ּבעבּורֹו ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָֹאהרן

מׁשה לפרעה אבל העם, אל ל הּוא ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹודּבר

הּמלכּות. לכבֹוד זה ׁשּיהיה ויּתכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָידּבר.

מׁשה חזר ׂשפתיםּובּסֹוף ערל אני הן ואמר: ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ

ונתן ל'.), ו', (להּלן ּפרעה אלי יׁשמע ְְְְְִֵֵַַַַַָָֹואי

ידּבר ׁשּלא רׁשּות מעלהלֹו והיא לפרעה, ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹֹ

אלהים נתּתי ראה ׁשם: אמר ּולכ ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹלמׁשה,

ז', (להּלן נביא יהיה אחי ואהרן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹלפרעה

ּפיהּו ּדברי להיֹות ּפיהּו ועם וטעם ְְְְִִִִִֵַַא'.).

חן. ְִֵַלּׁשֹומעים

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(æè)äôì El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå§©¨−¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל ׁשּכּלםידּבר לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ולי ל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם "על" ÙÏ‰.לׁשֹון El ‰È‰È∑ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)-úà Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤
:úúàäרמב"ן ¨«Ÿ«Ÿ

ß zah g"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|àp äëìà Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ¥´£¨À̈
íéiç íãBòä äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−©«¨´©¦®

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå:íBìL ©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B�˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו אם ּכי מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, ׁשמֹותלּטל וׁשבעה מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: .היּו ְְְִִֵֵֶֶָ

(èé)eúî-ék íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦¦¥̧Æ
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk̈¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL�‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדריםוהעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
רמב"ן.סד)

(ë)øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
:Bãéa íéäìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨−¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«

i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא ט)יצחק, חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ÁwiÂ."עני ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ∑ּומאחר מקּדם ּבּמקראאין .מדקּדקים …∆∆«≈¿ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמֹור על ורֹוכב כ)עני ד, ּגדּלה(רש"י לּטֹול רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מֹורה זֹו טענה ּכלֹומר: הּמׁשיח. מלְך ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכְך על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעצמֹו,

CÏטז È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ez·יט ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈
BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ È‰B�a ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒ�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתעׂשה אׁשר ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה ואת ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ(יז)

רק ּבּמּטה עדין נזּכר לא האתת. את ְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹּבֹו

ג'.), ּפסּוק (לעיל לנחׁש ׁשּיהיה אחת ְְְִֵֶֶַַָָָאֹות

אמר אׁשר האתת, את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ֲֲֲֲֶֶֶֶַַָָֹֹֹאבל

למׁשה: ה' אמר ּכאׁשר ּכי ּבעיני ויראה .ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאלי

ג', (לעיל ּבקרּבֹו אעׂשה אׁשר נפלאתי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶָֹֹּבכל

יקּצר. הּכתּוב אבל ּבפרט, אֹותן הֹודיעֹו ְְֲִִֵַַָָָָכ'.),

האתת. את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר טעם ְֲֲֶֶֶֶַַַָֹֹוזה

ר"א אמר ּבמדין. מׁשה אל ה' וּיאמר ְְִֶֶֶַַָָֹ(יט)

ּופרׁשֹו: ּבתֹורה, ּומאחר מקּדם אין ְְְִֵֵַָָָֻֻּכי

נכֹון, זה ּדברֹו ואין ּככה. ורּבים אמר. ְְְְִֵֶַַָָָָָָּוכבר

ּבהר רק ּבמדין היה לא הראׁשֹון הּדּבּור ְְְִִִִַַַָָָָֹּכי

הּזאת, הּפעם רק עּמֹו נדּבר לא ּובמדין ְְְִִִִַַַַַַַָֹֹסיני,

הּׁשם ּבדבר ללכת מׁשה קּבל ּכאׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאבל

סבּור היה מחתנֹו, רׁשּות לּטל למדין ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹוחזר

אלכה אליו: אמר ולכן מתנּכר. יחידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָללכת

ואראה ּבמצרים אׁשר אחי אל ואׁשּובה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּנא

העֹודם אחי את אראה ּכלֹומר חּיים, ְְִֶֶֶַַַַַַָָהעֹודם

הּנכסף ּבּקּור ּכדר הּוא ּכי "ואׁשּוב", ְְְִִִִֶֶַַָָחיים

ל ּבמדין: ה' לֹו אמר ואז אחיו, את ְְְְִִֵֶֶַָָָָלראֹות

הּזאת הארץ מן צא קּום ּכלֹומר מצרים, ְְִִִֵֶַַָָָֹֻׁשב

ּכי ׁשם, ּתפחד ואל מצרים, ארץ אל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָוׁשּוב

העם עם ׁשם ותהיה ,"רעת מבּקׁשי "ּכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָמתּו

מּׁשם. ׁשּתֹוציאם ִִֵֶַָעד

ÔÎÏÂעצה זה היה ּכי ּובניו, אׁשּתֹו לקח ¿»≈ְִִֵֶַָָָָָָ

זה ּבעבּור ּכי עּמֹו, להֹוליכם ְְֲִִִֶַָָנכֹונה

חֹורין ּבן ּבהיֹותֹו ּכי יֹותר. יׂשראל ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶָיבטחּו

ועם ּבניו עם ּבׁשלֹום ּבביתֹו יֹוׁשב ְְְְְִִִֵֵָָָָּבמדין

להיֹות אֹותם יביא לא הארץ, ּכהן חתן ְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו

קׁשה ּבעבֹודה חּייהם את וימררּו עבדים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָעם

ּבקרֹוב ׁשּיצאּו ּבטּוח לּבֹו נכֹון היה אם ְְִִֵֶַַָָָָָרק

ּבצאתם יצטר ולא ּכנען, לארץ עּמהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹויעלה

מּׁשם. ּובניו אׁשּתֹו לקחת למדין ְְְִִִַַָָָָָָלׁשּוב
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(æè)äôì El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå§©¨−¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל ׁשּכּלםידּבר לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ולי ל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם "על" ÙÏ‰.לׁשֹון El ‰È‰È∑ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)-úà Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤
:úúàäרמב"ן ¨«Ÿ«Ÿ

ß zah g"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|àp äëìà Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ¥´£¨À̈
íéiç íãBòä äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−©«¨´©¦®

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå:íBìL ©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B�˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו אם ּכי מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, ׁשמֹותלּטל וׁשבעה מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: .היּו ְְְִִֵֵֶֶָ

(èé)eúî-ék íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦¦¥̧Æ
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk̈¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL�‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדריםוהעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
רמב"ן.סד)

(ë)øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
:Bãéa íéäìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨−¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«

i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא ט)יצחק, חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ÁwiÂ."עני ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ∑ּומאחר מקּדם ּבּמקראאין .מדקּדקים …∆∆«≈¿ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמֹור על ורֹוכב כ)עני ד, ּגדּלה(רש"י לּטֹול רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מֹורה זֹו טענה ּכלֹומר: הּמׁשיח. מלְך ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכְך על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעצמֹו,

CÏטז È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ez·יט ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈
BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ È‰B�a ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒ�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתעׂשה אׁשר ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה ואת ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ(יז)

רק ּבּמּטה עדין נזּכר לא האתת. את ְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹּבֹו

ג'.), ּפסּוק (לעיל לנחׁש ׁשּיהיה אחת ְְְִֵֶֶַַָָָאֹות

אמר אׁשר האתת, את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ֲֲֲֲֶֶֶֶַַָָֹֹֹאבל

למׁשה: ה' אמר ּכאׁשר ּכי ּבעיני ויראה .ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאלי

ג', (לעיל ּבקרּבֹו אעׂשה אׁשר נפלאתי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶָֹֹּבכל

יקּצר. הּכתּוב אבל ּבפרט, אֹותן הֹודיעֹו ְְֲִִֵַַָָָָכ'.),

האתת. את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר טעם ְֲֲֶֶֶֶַַַָֹֹוזה

ר"א אמר ּבמדין. מׁשה אל ה' וּיאמר ְְִֶֶֶַַָָֹ(יט)

ּופרׁשֹו: ּבתֹורה, ּומאחר מקּדם אין ְְְִֵֵַָָָֻֻּכי

נכֹון, זה ּדברֹו ואין ּככה. ורּבים אמר. ְְְְִֵֶַַָָָָָָּוכבר

ּבהר רק ּבמדין היה לא הראׁשֹון הּדּבּור ְְְִִִִַַַָָָָֹּכי

הּזאת, הּפעם רק עּמֹו נדּבר לא ּובמדין ְְְִִִִַַַַַַַָֹֹסיני,

הּׁשם ּבדבר ללכת מׁשה קּבל ּכאׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאבל

סבּור היה מחתנֹו, רׁשּות לּטל למדין ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹוחזר

אלכה אליו: אמר ולכן מתנּכר. יחידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָללכת

ואראה ּבמצרים אׁשר אחי אל ואׁשּובה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּנא

העֹודם אחי את אראה ּכלֹומר חּיים, ְְִֶֶֶַַַַַַָָהעֹודם

הּנכסף ּבּקּור ּכדר הּוא ּכי "ואׁשּוב", ְְְִִִִֶֶַַָָחיים

ל ּבמדין: ה' לֹו אמר ואז אחיו, את ְְְְִִֵֶֶַָָָָלראֹות

הּזאת הארץ מן צא קּום ּכלֹומר מצרים, ְְִִִֵֶַַָָָֹֻׁשב

ּכי ׁשם, ּתפחד ואל מצרים, ארץ אל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָוׁשּוב

העם עם ׁשם ותהיה ,"רעת מבּקׁשי "ּכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָמתּו

מּׁשם. ׁשּתֹוציאם ִִֵֶַָעד

ÔÎÏÂעצה זה היה ּכי ּובניו, אׁשּתֹו לקח ¿»≈ְִִֵֶַָָָָָָ

זה ּבעבּור ּכי עּמֹו, להֹוליכם ְְֲִִִֶַָָנכֹונה

חֹורין ּבן ּבהיֹותֹו ּכי יֹותר. יׂשראל ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶָיבטחּו

ועם ּבניו עם ּבׁשלֹום ּבביתֹו יֹוׁשב ְְְְְִִִֵֵָָָָּבמדין

להיֹות אֹותם יביא לא הארץ, ּכהן חתן ְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו

קׁשה ּבעבֹודה חּייהם את וימררּו עבדים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָעם

ּבקרֹוב ׁשּיצאּו ּבטּוח לּבֹו נכֹון היה אם ְְִִֵֶַַָָָָָרק

ּבצאתם יצטר ולא ּכנען, לארץ עּמהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹויעלה

מּׁשם. ּובניו אׁשּתֹו לקחת למדין ְְְִִִַַָָָָָָלׁשּוב
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ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ּכְךׁשּיׁש ה'מּׁשּום ׁשליח להיֹות וכׁשר ראּוי זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי שם)ולהיֹות זכריה רמב"ן.(רש"י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäàø äîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìkéðôì íúéNòåäòøô ¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå:íòä-úà ç ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑לפני מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּמּנּו ּתירא ולא E„Èa.ּפרעה ÈzÓN ¯L‡∑ּפרעה לפני לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְִִֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹצּוה

ּכמֹו: ז)ּבמצרים, מׁשמעֹו,(שמות ׁשּכן ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, רמב"ן.ּכׁשּתדּבר ְְְְְְִִֵֶַַָָ

(áë):ìàøNé éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«
i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע È�a∑:ּכמֹו ּגדּלה, (תהליםלׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ
יעקבפט) ׁשּלקח הּבכֹורה מכירת על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ"אף

.מעׂשו ֵֵָ

(âë)éìà øîàåì ïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL EBçlL ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−§©§®
ða-úà âøä éëðà äpä:Eøëa E ¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ�‡ ‰p‰ .'B‚Â È�a ˙‡ ÁlL∑ּובּה אחרֹונה, מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, לו)התרהּו ּכמהּו(איוב "מי :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יׂשּגיב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמֹורה".
לׁשּוב ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי מּידֹו, להּמלט יכלת ואין .ּבכחֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ÌÈ¯ˆÓÏכא ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡�‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡�‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ּבניו(כ) ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח ְְְִִֶֶֶַַַַָָ

כ"ו, (ּבּמדּבר אליאב פּלּוא ּובני ְְְֱִִֵַַָָּכמֹו:

הזּכיר ּכאׁשר ּגרׁשם, רק לֹו היה לא ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹח'.),

נתעּברה ואליעזר כ"ב.), ב', (לעיל ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָהּכתּוב

ויּתכן ׁשם. הלכה אם ּבמצרים אֹו ּבּדר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמּנּו

לא האלהים ּבהר לֹו הּנדּבר הּדּבּור קדם ְְֱִִִִֶַַַָָֹֹֹּכי

הרה, צּפֹורה היתה אבל ּגרׁשם, רק לֹו ְְֲִֵַַָָָָָָֹנֹולד

ּכי ּובעבּור ילדה, חֹותנֹו יתר אל ׁשב ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָוכאׁשר

קרא ולא אֹותֹו מל לא נחּוץ הּמל ּדבר ְְֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

לא אּמֹו אֹותֹו מלה ּכאׁשר ּובּדר ׁשם. ֲִֵֶֶֶַַָָֹלֹו

.הּמלא מן נפּגׁש היה מׁשה ּכי ׁשם, לֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָקראה

מּכל ׁשּנּצל וראה למצרים לכּתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָואחרי

ּכי אליעזר, לֹו קרא אז נפׁשֹו את ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָהמבּקׁשים

(להּלן ּפרעה מחרב וּיּצלני ּבעזרי אבי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאלהי

ה', (שמו"ר רּבֹותינּו הזּכירּו וכ ד'.). ְְִִֵַָי"ח,

אליעזר. הּוא הּזה הּנּמֹול ּכי ֱִִִֶֶֶַַח'.)

,ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ÌÚËÂ.הּנזּכרים עם ¿«««»»«¿»ƒ¿»ƒְִִִַָ

הּוא מצרים ארצה וּיׁשב אמר ְְְִִַַַָָָָָור"א

נּמֹול מׁשה, הּׁשם ּפגׁש ּכאׁשר ּכי ׁשב, ְֲִִֵֶֶַַַַָָלבּדֹו

אל ּבניה עם צּפֹורה ׁשבה ּובהתרּפאֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָאליעזר,

אליעזר ׁשּנּמֹול ּבעבּור ּכי זה ויּתכן ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאביה.

הּילד ׁשּיתחּזק עד ּבּדר להביאֹו יכֹול היה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשליחּותֹו לעּכב רצה ְְְִֵֶַַָָָָֹולא

לׁשּוב אֹותּה וצּוה ּבּמלֹון עזבם ולכן ְְְִֵַָָָָָָָהּוא.

אחר ׁשּנאמר: וזהּו ּבהתרּפאֹו, אביה ּבית ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָאל

ׁשהלכּו אפׁשר ּגם ב'.). י"ח, (להּלן ְְְִֶֶֶַַָָָָׁשּלּוחיה

אביה אל נכספה ׁשם נתעּכבּו וכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלמצרים,

ּכי ׁשּלּוחיה, טעם: וזה הּבנים. עם ְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשלחּה

אֹותּה. לגרׁש ּדעּתֹו היה ׁשּמא יתרֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָּפחד

‰l‡·e,מׁשה וּיל ד'.): (ד', רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְֵֶֶַַָ

ּובניו, אׁשּתֹו לּטל ׁשהל הל ְְִִֵֶַַָָָָָֹלהיכן

למצרים. מֹוליכן, אּתה להיכן יתרֹו לֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָאמר

מֹוליכן אּת לצאת מבּקׁשים מּׁשהם לֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאמר

ולעמד לצאת עתידין למחר לֹו, אמר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹלמצרים,

ה' אנכי הּגבּורה מּפי ולׁשמע סיני הר ְְְִִִִִַַַַַָָֹֹעל

לא ּובני מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאלהי

ועל לׁשלֹום. ל יתרֹו לֹו אמר עּמהם, ְְְְְִִִֵֶַַָָָיׁשמעּו

צּוהּו ּבכ ׁשהסּכימּו אחרי ׁשּנפרׁש ראּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדעּתם

ויׁשּוב עצתֹו ׁשּיׁשלים הּוא ּברּו ְְֲִֶַַָָָָהּקדֹוׁש

(ּבפסּוק ּפרׁשּתי ּכאׁשר ואׁשּתֹו ּבניו עם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלמצרים

י"ט.).

לׁשּוב ּבלכּת מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְֶֶֶֶַָֹ(כאֿכג)

לֹו נאמר זה ּכי אברהם רּבי אמר ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָמצרימה.

יׁשלחםּבמדין, ולא לּבֹו את יחּזק ּכי הֹודיעֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹ

הּמֹופת עד ׁשּיראה הּמֹופתים ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַַָּבעבּור

ראה ׁשּיאמר, זה ּבּפסּוק לפרׁש ירצה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאחרֹון.

ביד ׂשמּתי אׁשר הּמפתים ּכל ּבעבּור ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹּכי

לא זה ּבכל פרעה לפני ּתעׂשה" ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ"ואּתה

ּבכֹורֹו ּבנֹו את הֹורג אני ּכי לֹו ותאמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַֹיׁשּלחם,

מה ּכי נכֹון, הּזה הּפרּוׁש ואין יׁשּלחם. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָואז

ראה. מצרימה לׁשּוב ּבלכּת ְְְְְְִֵֶַַַָָּטעם:

Ï·‡האלהים מּטה את לקח ּכאׁשר ּכי ּפרּוׁש ¬»ֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הזהירֹו ּפעמיו לּדר לׂשּום מּמדין ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּבידֹו

לּב ׂשים בּדר ּבלכּת לֹו: ואמר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹהאלהים

ּתעׂשה ביד ׂשמּתי אׁשר הּמֹופתים ׁשּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּוראה

לפניו, ּתעׂשה ׁשּלא ּדבר תׁשּכח לא ּפרעה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפני

אּתה ּתתיאׁש ואל לּבֹו, את אחּזק ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואני

ּבּמּכה אֹותֹו ּתזהיר ועֹוד ּכן, ּבעבּור ְְֲֲִִֵַַַַַָָמּלעׂשֹותם

,ביד ׂשמּתי וענין יׁשּלחם. ּבּה אׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹונה

אחר, ולא ּתעׂשם אּתה אֹותם, ׂשמּתי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּביד

ּומֹופתים אֹותֹות ּבֹו ׁשּיעׂשה הֹודיעֹו ְְֲִִֶֶֶַָׁשּכבר

אעׂשה אׁשר נפלאתי ּבכל ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹרּבים

ּכי למׁשה, זרּוז זה וכל כ'.). ג', (לעיל ְְְְְִִֵֵֶֶָּבקרּבֹו

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לּתינֹוק היא סּכנה – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹענׁש
נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעד

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי לא)מיתה? דף נדרים ירכיו,(במסכת ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
צּפֹורה הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו הּואוחֹוזר הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑היית אּתה «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִַָָָ
לי אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות .ּגֹורם ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑להרגֹוהבינה ּבא הּמילה .ׁשעל «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ
˙ÏenÏ ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑,ּגֹורם היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח היה חתני »¿»¬«»ƒ«…ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: מה לרׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדקׁשה
ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ּגֹורם, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוזה

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ הּמּולֹות.∑ÏenÏ˙.ּובזה ּדבר על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ«…ְַַַ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר יד)ׁשם "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמילה ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäøaãnä äLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−©¦§¨®¨
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiåרמב"ן ©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)BçìL øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®
:eäeö øLà úúàä-ìk úàåרמב"ן §¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë):ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

daכד Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯�Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡�Ï ‡�˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ Á�Â¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡�˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜L�e ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

È�aכט È·Ò Ïk ˙È eL�Îe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קדם מזהירֹו ּבּׁשליחּות מכרח ׁשהיה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻּבעבּור

מֹופת ּבכל מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ויצּוה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָמעׂשה

ֵּומֹופת.

ÔÎzÈÂׁשּיצּוּנּו ידיעה, ּפרעה אל ואמרּת ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

אחּזק אני יאמר, ּבּסֹוף, ּכן לֹו ֲֲִֵֵַַַַֹלֹומר

הּמֹופתים, ּבכל העם את יׁשּלח ולא לּבֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאת

את הרג אנכי הּנה ההּוא ּבּיֹום אליו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואמרּת

ׁשהֹודיעֹו מצינּו לא ּכי יׁשּלחם, ואז ּבכר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹּבנ

ּכל לא והּנה ההיא. ּבעת רק ּבכֹוריהם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמיתת

עּתה. הּזה ִֶַַַָהּדּבּור

LÈÂׁשלׁשת ּכל ראה האּלהלפרׁש, הּמֹופתים ¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

ליׂשראל לעׂשֹותם ּביד ׂשמּתי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

ּבעבּור ּפרעה, לפני ּכן" ּגם אֹותם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ"ותעׂשה

מּמּנּו המבּקׁשים העם זקני ּכי ּפרעה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּידע

יעליל ולא ּכן, יאמרּו ה' ּפי על ְְְְֲִִֵַַַָֹֹלׁשּלחם

נכּתב. ׁשּלא ּפי על אף מׁשה עׂשה וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעליהם.

ּתנּו לאמר ּפרעה אלכם ידּבר ּכי אמר: ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואׁשר

לֹו, מֹופת ירצה ּכי ט'.) ז', (להּלן מֹופת ְְִִֵֵֶֶַָָלכם

ּכאׁשר נחׁש לא לתּנין, ׁשּיהיה ּבּמּטה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוצּוה

רצה והּנה ג'.). ד', (לעיל הראׁשֹון ּבּפעם ְְִִֵֵַַַָָָָָהיה

מּטֹותם את אהרן מּטה ׁשּיבלע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹלהראֹותֹו

העֹולם מן אֹובדים ויהיּו ׁשּינּצחם לֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָלהֹורֹות

ידֹו. ַָעל

L¯„Ó·e:(.'ו (ה', ראיתי רּבה ׁשמֹות ואּלה ¿ƒ¿«ְְִִֵֶַָָ

ּתאמר אם אמר, מֹופת זֹו אי על ְִִֵֵַַַָֹוכי

אמר לא אֹותן והלא והּדם, והּצרעת הּנחׁש ְְֲַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

ליׂשראל, אּלא לעׂשֹותן הּוא ּברּו ְְֲִֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש

האֹותֹות אֹותן מׁשה ׁשעׂשה מצינּו לא ְִֶֶָָָָָֹועֹוד,

ׂשמּתי אׁשר הּמפתים ּכל מהּו אּלא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלפרעה,

נֹוטריקֹון עליו ּכתּובין ׁשהיּו הּמּטה זה ,ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָביד

ּפרּוׁש יהיה זה ּולפי באח"ב. עד"ש "ְְִִֵֶֶדצ

,ביד ׂשמּתי אׁשר ּבּמּטה והסּתּכל ראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכתּוב:

ּפרעה". לפני ּתעׂשה ׁשּבֹו הּמֹופתים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ"ׁשּכל

סיני הר הּנה האלהים. ּבהר וּיפּגׁשהּו ְְְֱִִִִֵֵַַַַָֹ(כז)

אהרן לֹו. וּיּׁשק מצרים. ּובין מדין ְְֲִִִִֵֵַַַַָֹּבין

ּבאחיו ּכבֹוד נהג הענו מׁשה ּכי למׁשה, ְְִִֶֶֶַַָָָָָָנׁשק

לאחיו. איׁש וּיׁשקּו אמר לא ולכן ְְְִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול,

ׁשלחֹו, אׁשר ה' ּדברי ּכל את וטעם ְְְֲִֵֵֶַַָָ(כח)

ּובין ּבינֹו ׁשהיּו הדברים ּכל לֹו ְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיד

ּבּׁשליחּות, מסרב היה אׁשר וכל הּוא, ְְְֲִֵֶַַָָָָָהּברּו

ּובמדרׁש ּכל. טעם וזה נׁשּתּלח, ּכרחֹו על ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָוכי

אמרי ורּבנן י"ב.): ד', רּבה (שה"ש ְְִֵַַָָָָָחזית

ידרׁשּו המפרׁש, ׁשם לֹו לֹוּגּלה הּגיד ּכי ְְְִִִִִֵַָָֹ

ּבהם ׁשלחֹו אׁשר למעלה הּנזּכרים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ"הּׁשמֹות"

להם. ּפרׁש והּוא הּיֹוצא, ְְֵֵֵֶַַַָוהּׁשם
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(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לּתינֹוק היא סּכנה – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹענׁש
נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעד

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי לא)מיתה? דף נדרים ירכיו,(במסכת ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
צּפֹורה הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו הּואוחֹוזר הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑היית אּתה «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִַָָָ
לי אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות .ּגֹורם ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑להרגֹוהבינה ּבא הּמילה .ׁשעל «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ
˙ÏenÏ ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑,ּגֹורם היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח היה חתני »¿»¬«»ƒ«…ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: מה לרׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדקׁשה
ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ּגֹורם, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוזה

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ הּמּולֹות.∑ÏenÏ˙.ּובזה ּדבר על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ«…ְַַַ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר יד)ׁשם "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמילה ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäøaãnä äLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−©¦§¨®¨
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiåרמב"ן ©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)BçìL øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®
:eäeö øLà úúàä-ìk úàåרמב"ן §¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë):ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

daכד Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯�Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡�Ï ‡�˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ Á�Â¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡�˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜L�e ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

È�aכט È·Ò Ïk ˙È eL�Îe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קדם מזהירֹו ּבּׁשליחּות מכרח ׁשהיה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻּבעבּור

מֹופת ּבכל מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ויצּוה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָמעׂשה

ֵּומֹופת.

ÔÎzÈÂׁשּיצּוּנּו ידיעה, ּפרעה אל ואמרּת ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

אחּזק אני יאמר, ּבּסֹוף, ּכן לֹו ֲֲִֵֵַַַַֹלֹומר

הּמֹופתים, ּבכל העם את יׁשּלח ולא לּבֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאת

את הרג אנכי הּנה ההּוא ּבּיֹום אליו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואמרּת

ׁשהֹודיעֹו מצינּו לא ּכי יׁשּלחם, ואז ּבכר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹּבנ

ּכל לא והּנה ההיא. ּבעת רק ּבכֹוריהם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמיתת

עּתה. הּזה ִֶַַַָהּדּבּור

LÈÂׁשלׁשת ּכל ראה האּלהלפרׁש, הּמֹופתים ¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

ליׂשראל לעׂשֹותם ּביד ׂשמּתי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

ּבעבּור ּפרעה, לפני ּכן" ּגם אֹותם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ"ותעׂשה

מּמּנּו המבּקׁשים העם זקני ּכי ּפרעה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּידע

יעליל ולא ּכן, יאמרּו ה' ּפי על ְְְְֲִִֵַַַָֹֹלׁשּלחם

נכּתב. ׁשּלא ּפי על אף מׁשה עׂשה וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעליהם.

ּתנּו לאמר ּפרעה אלכם ידּבר ּכי אמר: ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואׁשר

לֹו, מֹופת ירצה ּכי ט'.) ז', (להּלן מֹופת ְְִִֵֵֶֶַָָלכם

ּכאׁשר נחׁש לא לתּנין, ׁשּיהיה ּבּמּטה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוצּוה

רצה והּנה ג'.). ד', (לעיל הראׁשֹון ּבּפעם ְְִִֵֵַַַָָָָָהיה

מּטֹותם את אהרן מּטה ׁשּיבלע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹלהראֹותֹו

העֹולם מן אֹובדים ויהיּו ׁשּינּצחם לֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָלהֹורֹות

ידֹו. ַָעל

L¯„Ó·e:(.'ו (ה', ראיתי רּבה ׁשמֹות ואּלה ¿ƒ¿«ְְִִֵֶַָָ

ּתאמר אם אמר, מֹופת זֹו אי על ְִִֵֵַַַָֹוכי

אמר לא אֹותן והלא והּדם, והּצרעת הּנחׁש ְְֲַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

ליׂשראל, אּלא לעׂשֹותן הּוא ּברּו ְְֲִֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש

האֹותֹות אֹותן מׁשה ׁשעׂשה מצינּו לא ְִֶֶָָָָָֹועֹוד,

ׂשמּתי אׁשר הּמפתים ּכל מהּו אּלא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלפרעה,

נֹוטריקֹון עליו ּכתּובין ׁשהיּו הּמּטה זה ,ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָביד

ּפרּוׁש יהיה זה ּולפי באח"ב. עד"ש "ְְִִֵֶֶדצ

,ביד ׂשמּתי אׁשר ּבּמּטה והסּתּכל ראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכתּוב:

ּפרעה". לפני ּתעׂשה ׁשּבֹו הּמֹופתים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ"ׁשּכל

סיני הר הּנה האלהים. ּבהר וּיפּגׁשהּו ְְְֱִִִִֵֵַַַַָֹ(כז)

אהרן לֹו. וּיּׁשק מצרים. ּובין מדין ְְֲִִִִֵֵַַַַָֹּבין

ּבאחיו ּכבֹוד נהג הענו מׁשה ּכי למׁשה, ְְִִֶֶֶַַָָָָָָנׁשק

לאחיו. איׁש וּיׁשקּו אמר לא ולכן ְְְִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול,

ׁשלחֹו, אׁשר ה' ּדברי ּכל את וטעם ְְְֲִֵֵֶַַָָ(כח)

ּובין ּבינֹו ׁשהיּו הדברים ּכל לֹו ְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיד

ּבּׁשליחּות, מסרב היה אׁשר וכל הּוא, ְְְֲִֵֶַַָָָָָהּברּו

ּובמדרׁש ּכל. טעם וזה נׁשּתּלח, ּכרחֹו על ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָוכי

אמרי ורּבנן י"ב.): ד', רּבה (שה"ש ְְִֵַַָָָָָחזית

ידרׁשּו המפרׁש, ׁשם לֹו לֹוּגּלה הּגיד ּכי ְְְִִִִִֵַָָֹ

ּבהם ׁשלחֹו אׁשר למעלה הּנזּכרים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ"הּׁשמֹות"

להם. ּפרׁש והּוא הּיֹוצא, ְְֵֵֵֶַַַָוהּׁשם
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(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)ìàøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah h"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýéì ebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−

:øaãna©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑,ּכּלם ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו רבה)קדם החזירם(שמות – יּגׁשּו" לא והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
.לאחֹוריהם ֲֵֶַ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ

:çlLà£©¥«©

(â)ìà eøîàiåýCøc àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á
ìLìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðòbôé-ït eðé §¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½

:áøçá Bà øáca©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£e�ÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מותּפן מקרה לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רמב"ן.הּוא

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑מן לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וכן ד)הּמלאכה. וכן:(משלי רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל – א)"ּפרעהּו ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו הּוא",(שמות פרּוע "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ÈÈל ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ È�ÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

È�aלא ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

�ÏÈÊג ‡�ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„�e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡�pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎ�ÁÏÙÏ¿»¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר,(ג) רֹוצים היּו יפּגע ּפן יפּגענּו. ְְִִִֵֶֶֶַָָָּפן

רּׁש"י. לׁשֹון לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו ְְְִֶֶַַַָָָאּלא

אנחנּו ּכֹולל יפּגענּו ּפן אמר: אברהם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָורּבי

ולכן מצרים. וכל ּפרעה אּתה ּגם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּיׂשראלים

(להּלן מתים ּכּלנּו אמרּו ּבכֹורֹות מּכת ְְְְִִֵַַַָָָָֻּבראֹותם

ׁשאמר מׁשה ּדברי להם נתּברר ּכי ל"ג.), ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָי"ב,

לזּבח. ללכת אֹותם וגרׁשּו ּבּדבר, יפּגענּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּפן

ׁשּיהיה לאמר צּוּו לא ּכי נכֹון, זה ּדברֹו ְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹֻואין

והם יזּבחּו, לא אם חרב אֹו ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹּביׂשראל

ּדבר. הּׁשם ּבׁשליחּות יׁשּנּו ְְִִֵַַָָֹלא

ÏÚÂּכפר ׁשהם הּקרּבנֹות, סֹוד הּוא האמת ּדר ¿«ְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ג', (חבּקּוק ּדבר יל לפניו ּכי הּפגיעה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמן

הּקדֹוׁש ּכי זה, ואמר הּקׁשה. ּבחרב אֹו ְִֶֶֶַַַַָָָָה'.)

אליו ואמרּתם ׁשּיאמרּו: אֹותם צּוה הּוא ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּברּו

לה' ונזּבחה עלינּו נקרה העברּיים אלהי ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָֹה'

אמר ּכה אמרּו: והם י"ח.), ג', (לעיל ְְְֱֵֵֵַָָֹֹאלהינּו

א'.), ּפסּוק (לעיל עּמי ׁשּלח יׂשראל אלהי ְְֱִִֵֵֵַַַָָֹה'

האלהים את ויֹודע ּגדֹול חכם היה ּפרעה ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹוהּנה

ליֹוסף: מֹוריׁשֹו אֹו הּוא אמר ּכאׁשר ּבֹו, ְֲִֵֶֶַַָּומֹודה

מ"א, (ּבראׁשית אֹות אלהים הֹודיע ְְֱֲִִִֵֵַַֹאחרי

ל"ח.), (ׁשם ּבֹו אלהים רּוח אׁשר איׁש ֱֲִִֶַָֹל"ט.),

מּקץ (זהר המיחד הּׁשם את יֹודע היה לא ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻאבל

ּפסּוק (לעיל ה', את ידעּתי לא וענה: ְְְִֵֶַָָָָֹקצ"ח.),

צּוּו ּכאׁשר לֹו ואמרּו וחזרּו נזּכרּו, והם ְְְְְְְֲִֵֶַָָֻב'.),

עלינּו, נקרא העברּיים אלהי י"ח.): ג', ְְְֱִִִִֵֵֵָָָֹ(לעיל

אל ׁשהּוא ּבלבד העברים אלהי לֹו הזּכירּו ְְְֱִִִִִִֵֵֶַָֹּכי

לׁשֹון ׁשהֹודיעּוהּו עלינּו נקרא ואמר ְְְִִֵֶַַַָָָׁשּדי,

ּבּמקרא ּכי לֹו ּופרׁשּו לֹו, נצטּוּו ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהּמקרא

עליהם נקרא אׁשר לפניוהּזה לזּבח יצטרכּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּזה וכענין ּבחרב. אֹו ּבּדבר הּפגיעה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּפן

אל אלהים וּיּקר ׁשּנאמר: ּבלעם, ּבדבר ְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹּבא

ערכּתי הּמזּבחת ׁשבעת את אליו וּיאמר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבלעם,

ד'.). כ"ג, (ּבּמדּבר ּבּמזּבח ואיל ּפר ְְִִִֵַַַַַַָָָָואעל
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ונתעב ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.נרחק eÎÏ∑לאלכּו מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּברׁשּות ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על רמב"ן.היתה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑זה הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת .ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(å)åéøèL-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§¨−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, לרּדֹותמצרּיים ממּנה והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים, ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה .ּבעֹוׂשי ְְֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אֹותן∑ÌÈ�·Ï.אשטובל"א, ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַָ
ּבכבׁשן אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ÌLÏL.ּבחּמה, ÏBÓ˙k∑עֹוׂשים הייתם הּנהּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

(ç)ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàåíL §¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ
íä ïk-ìò íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³

ìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òöý:eðé «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§¨−¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ�·l‰ ˙�k˙Ó ˙‡Â∑סכּום אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

עליהם העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם �¯ÌÈt.ּתׂשימּו Èk∑הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: הם∑k˙Ó�˙.וצֹועקים חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, .ותכן ְְְֲִֵֵָֹ«¿…∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

ÌÈt¯�∑ּבלע"ז רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
-éøáãa:ø÷L §¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑ואׁשעה" לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

nÚ‡ה ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰�ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈ�BËÏLו ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז ‡ÓÚÏ ‡�·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ�·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡�·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i�·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
d�ÈÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ�ÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡�‰Ï‡ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ�≈≈¿««√»¡»»»

daט Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡�ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמֹותם להם ׁשאל ואהרן. מׁשה לּמה ְְֲֶֶַַָָָָָֹ(ד)

את ּתפריעּו ּכבֹוד. ּדר ּבׁשמם ְְְְִִִִֶֶֶַָָָוהזּכירם

וכן: "ּתבּטלּו", אנקלּוס: אמר מּמעׂשיו, ְְְְְֲִֵַַַָָָָֻהעם

עצתי כל וּתפרעּו י"ח.), י"ג, (מׁשלי מּוסר ְְְֲִִִֵֵַַָָָּפֹורע

הּפׁשט ּדר על לסבלתיכם. לכּו כ"ה.). א', ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹ(ׁשם

ּבּפעם ּכי העם, מּכלל ׁשהיּו ,"הּמל ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ"עבֹודת

אליהם ׁשמע ולא העם, ּכל עם לפניו ּבאּו ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהּזאת

וׁשבּו העבֹודה". אל ּכּלכם "ׁשּובּו אֹותם ְְְֲִֶֶָָָָָֻוצּוה

לכם ּתנּו ּפרעה: להם ואמר לפניו, ואהרן ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

ּבעיניו היּו אז ט'ֿי'.), ז', (להּלן כן ועׂשּו ְְְֵֵֵַָָָָָמֹופת,

ּכבֹוד, ּבהם ונהג וחכמים, ּומכּׁשפים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻּכחרטּמים

ּגדֹול. מֹורא ּבהם נהג עליו הּמּכֹות החּלּו ֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּומעת

ÔÎÂיׂשראל ּבני עם ּכל היּו ׁשּלא עֹוד נראה ¿≈ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּבחמר לפרעה הּימים ּכל ְְְְִִֶַַָָֹֹעֹובדים

ערים, מצרים ארץ ממּלאים היּו ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָּובלבנים,

עליהם הכּביד ּכי רק עֹוׂשין, היּו ּבּמס ְֲֲִִִִֵֶַַַָָאבל

רּבים. מהם לקחת ִֵֶַַַָֻעּלֹו

È"M¯Âׁשּיׁש "למלאכּתכם" לסבלתיכם, ּפרׁש ¿«ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָלכם

ׁש על היה לא מצרים לוי,ׁשעּבּוד ׁשל בטֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ונכֹון ּובאים. יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹותדע,

נקרא ּובּׂשדה ּבּבית האדם עבֹודת ּכל ּכי ְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּוא,

י"א, (מלכיםֿא' יֹוסף ּבית סבל לכל ּכמֹו: ְְְִֵֵֵֵֶָָּכן,

חכמים להם להיֹות עם ּבכל ּומנהג ְְְֲִִִֶַָָָָכ"ח.),

לוי ׁשבט ּפרעה להם הּניח ולכן ּתֹורתם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמֹורי

ה'. מאת סּבה והּכל וזקניהם. חכמיהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו

‰l‡·eרּבי אמר כ'.): (ה', ראיתי רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְִִִַַַָָָ

היה ּפנּוי לוי ׁשל ׁשבטֹו לוי, ּבן ְְִִִֵֵֶֶַָָָֻיהֹוׁשע

ׁשאּתםמעבֹודת ּבׁשביל ּפרעה, להם אמר ,ּפר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאלהינּו, נזּבחה נלכה אֹומרים אּתם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּפנּויים

אמר אחר, ּדבר "ליׂשראל". לסבלתיכם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכּו

ׁשּמא ּפנּויים, עֹומדים ׁשאּתם ּדּייכם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָלהם:

לכּו ּבּמלאכה, עֹוׂשים אּתם ׁשאין לכם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָרע

לכּו ּפרׁש: אברהם ורּבי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹלסבלתיכם.

עּמהם ידּבר ּכי העם", "סבלֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹלסבלתיכם,

יׂשראל. ּכל ְֲִֵַָָּבעבּור



נג zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

ונתעב ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.נרחק eÎÏ∑לאלכּו מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּברׁשּות ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על רמב"ן.היתה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑זה הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת .ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(å)åéøèL-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§¨−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, לרּדֹותמצרּיים ממּנה והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים, ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה .ּבעֹוׂשי ְְֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אֹותן∑ÌÈ�·Ï.אשטובל"א, ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַָ
ּבכבׁשן אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ÌLÏL.ּבחּמה, ÏBÓ˙k∑עֹוׂשים הייתם הּנהּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

(ç)ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàåíL §¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ
íä ïk-ìò íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³

ìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òöý:eðé «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§¨−¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ�·l‰ ˙�k˙Ó ˙‡Â∑סכּום אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

עליהם העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם �¯ÌÈt.ּתׂשימּו Èk∑הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: הם∑k˙Ó�˙.וצֹועקים חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, .ותכן ְְְֲִֵֵָֹ«¿…∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

ÌÈt¯�∑ּבלע"ז רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
-éøáãa:ø÷L §¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑ואׁשעה" לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

nÚ‡ה ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰�ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈ�BËÏLו ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז ‡ÓÚÏ ‡�·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ�·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡�·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i�·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
d�ÈÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ�ÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡�‰Ï‡ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ�≈≈¿««√»¡»»»

daט Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡�ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמֹותם להם ׁשאל ואהרן. מׁשה לּמה ְְֲֶֶַַָָָָָֹ(ד)

את ּתפריעּו ּכבֹוד. ּדר ּבׁשמם ְְְְִִִִֶֶֶַָָָוהזּכירם

וכן: "ּתבּטלּו", אנקלּוס: אמר מּמעׂשיו, ְְְְְֲִֵַַַָָָָֻהעם

עצתי כל וּתפרעּו י"ח.), י"ג, (מׁשלי מּוסר ְְְֲִִִֵֵַַָָָּפֹורע

הּפׁשט ּדר על לסבלתיכם. לכּו כ"ה.). א', ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹ(ׁשם

ּבּפעם ּכי העם, מּכלל ׁשהיּו ,"הּמל ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ"עבֹודת

אליהם ׁשמע ולא העם, ּכל עם לפניו ּבאּו ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהּזאת

וׁשבּו העבֹודה". אל ּכּלכם "ׁשּובּו אֹותם ְְְֲִֶֶָָָָָֻוצּוה

לכם ּתנּו ּפרעה: להם ואמר לפניו, ואהרן ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

ּבעיניו היּו אז ט'ֿי'.), ז', (להּלן כן ועׂשּו ְְְֵֵֵַָָָָָמֹופת,

ּכבֹוד, ּבהם ונהג וחכמים, ּומכּׁשפים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻּכחרטּמים

ּגדֹול. מֹורא ּבהם נהג עליו הּמּכֹות החּלּו ֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּומעת

ÔÎÂיׂשראל ּבני עם ּכל היּו ׁשּלא עֹוד נראה ¿≈ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּבחמר לפרעה הּימים ּכל ְְְְִִֶַַָָֹֹעֹובדים

ערים, מצרים ארץ ממּלאים היּו ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָּובלבנים,

עליהם הכּביד ּכי רק עֹוׂשין, היּו ּבּמס ְֲֲִִִִֵֶַַַָָאבל

רּבים. מהם לקחת ִֵֶַַַָֻעּלֹו

È"M¯Âׁשּיׁש "למלאכּתכם" לסבלתיכם, ּפרׁש ¿«ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָלכם

ׁש על היה לא מצרים לוי,ׁשעּבּוד ׁשל בטֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ונכֹון ּובאים. יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹותדע,

נקרא ּובּׂשדה ּבּבית האדם עבֹודת ּכל ּכי ְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּוא,

י"א, (מלכיםֿא' יֹוסף ּבית סבל לכל ּכמֹו: ְְְִֵֵֵֵֶָָּכן,

חכמים להם להיֹות עם ּבכל ּומנהג ְְְֲִִִֶַָָָָכ"ח.),

לוי ׁשבט ּפרעה להם הּניח ולכן ּתֹורתם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמֹורי

ה'. מאת סּבה והּכל וזקניהם. חכמיהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו

‰l‡·eרּבי אמר כ'.): (ה', ראיתי רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְִִִַַַָָָ

היה ּפנּוי לוי ׁשל ׁשבטֹו לוי, ּבן ְְִִִֵֵֶֶַָָָֻיהֹוׁשע

ׁשאּתםמעבֹודת ּבׁשביל ּפרעה, להם אמר ,ּפר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאלהינּו, נזּבחה נלכה אֹומרים אּתם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּפנּויים

אמר אחר, ּדבר "ליׂשראל". לסבלתיכם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכּו

ׁשּמא ּפנּויים, עֹומדים ׁשאּתם ּדּייכם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָלהם:

לכּו ּבּמלאכה, עֹוׂשים אּתם ׁשאין לכם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָרע

לכּו ּפרׁש: אברהם ורּבי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹלסבלתיכם.

עּמהם ידּבר ּכי העם", "סבלֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹלסבלתיכם,

יׂשראל. ּכל ְֲִֵַָָּבעבּור
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ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבחּקי
ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל יׁשעּואל "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי נז)אל עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
יז)יׂשראל", דּבּור,(שם לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר לג)ּכמתעּסק ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים ואהרן(במדבר מרים "וּתדּבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ד)ּבמׁשה", ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים קיט)"לדּבר ּבדברי(תהלים יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי "ואדּברה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

והבאי ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל .ׁשקר", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

(é)äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨¨−¥®ŸµŸ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà̈©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãáòî¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ּבזריזּות ליל אּתם �‚¯Ú.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ׁשהייתם לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְֱִִִֵֶֶָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום .עֹוׂשים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤
i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, הּמתּפּזר∑˜L.לאסף ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְְִִֵֵֶַַַָָ

מקֹומֹות ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי .הּוא ְְְְְִִַָָָ

(âé)BîBéa íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàk©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)äòøô éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàìíL ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ

:íBiä-íb ìBîz-íb©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a È¯ËL ekiÂ∑הּלבנים מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

זכּו לפיכ הּמלאכה. עֹוׂשי את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלּנֹוגׂשים,
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים איׁשאֹותן ׁשבעים "אספהּֿלי ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

וׁשֹוטריו העם זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", Ï‡¯NÈ.מּזקני È�a È¯ËL ekiÂ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈
עליהם: לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו להם:אׁשר אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה וגֹו'". מּדּוע "מּדּוע"לאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכתמֹול ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
להם נּתן הּתבן הּנֹוגׂשים∑ekiÂ.ּבהיֹות אחרים. מּיד הּכּו וּיפעלּו, .הּכּוםלׁשֹון ְִִֶֶֶַָָ«Àְְְֲֲִִִִֵַַַֻֻ

(åè)øîàì äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ
éãáòì äë äNòú änì:E ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázäpäå eNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®§¦¥¯
éãáò:Enò úàèçå íékî E £¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ e�Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�·Ïe∑לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹוןהּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑היה אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִָָ

e¯Ó‡Âי È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ È�BËÏL e˜Ù�e¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡�‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô�„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא ‡�·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎ�ÁÏtÓ Ú�ÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡�·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡i�BËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ È�a ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù È�BËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ�·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו eÁÂˆe Ï‡¯NÈ È�a ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז ‡i�·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡�·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡�Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, ּפרּוׁשֹו:נקּוד וכ הּוא, ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
,עּמ על חּטאת מביא זה ּכמֹו:ודבר ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לבית(רות ּכמֹו ׁשהּוא לחם", ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הרּבה וכן .לחם, ְְֵֵֶֶַ

(æé)äëìð íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæð¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−
:eðzz¦¥«

i"yx£ÌÈ�·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף וּימנּו"את "וּיצּורּו ¿…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" .את ֶֶֶַ

(èé)-àì øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a È¯ËL e‡¯iÂ∑ידם על הּנרּדים חבריהם אֹותם,∑Ú¯a.את הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָָ
על העבֹודה וגֹו'"ּבהכּבידם תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥¨−¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ואבירםאנׁשים ּדתן ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר .היּו, ְֱִִֶֶֶַָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥̄¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤

:eðâøäì íãéa áøç¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם רמב"ן.(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

(âë)äfä íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enò-úà zìvä-àì ìväå§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

‡Ôezיז Ôk ÏÚ ÔÈ�ÏËa Ôez‡ ÔÈ�ÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ� ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח ·‰È˙È ‡Ï ‡�·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôe�zz ‡i�·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È�· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ�·lÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡�ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡�˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:È�zÁÏL Ô�„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאל"ף נכּתב הרעתה. למה אדני ְְֲֲִֵֶָָָָָָֹֹ(כבֿכג)

מּדת ׁשהּוא המיחד הּׁשם ּכי ְִִֵֶֶַַַָָֻּדל"ת,

ׁשני הזּכירֹו ּולמעלה לעם. ירע לא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹהרחמים

ׁשהיה י"ג.), י'. (ד', ּדל"ת ּבאל"ף ְְִֶֶֶָָָָָּפעמים

מתירא היה ואּולי האף. ּבֹו יחר ׁשּלא ּבֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמתחּנן

אליו. ּומדּבר לֹו המחּדׁש הּגדֹול ה' ְְְִֵֵֵַַַַָָָֻמהזּכיר

.‰˙Ú¯‰ ‰nÏמׁשה את אלהים הֹודיע אחרי »»¬≈…»ֱֲִִֵֶֶַַֹ

ׁשּלא כ"א.) ד', י"ט. ג', (לעיל ְֲִֵֶַַֹּפעמים

מל אֹותם יתרעם.יּתן מּדּוע להל מצרים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אל ּדּברֹו מעת ּכי מׁשה חׁשב ּכי ר"א ְְִִֵֵֶֶַַַָָואמר

האלהים ויחל מעליהם יקל ה' ּבׁשליחּות ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּפרעה

טעם וזה והרע, הכּביד ּפרעה והּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹלהּצילם,

לי: ּׁשאמרּת מה הפ זה ּכי הרעתה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלמה

וארד ז'.), ג', (לעיל עּמי עני את ראיתי ְֳִִִִֵֵֵֶַָָָֹראה

ּבעבּור ּבעיני, נכֹון ואינּנּו ח'.). (ׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָלהּצילֹו

רק ההּצלה ואין הּצלּת, לא והּצל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר:

הּגלּות. מן ְִִַָָָיציאתם

ÈÙÏe'ה יאמר ּכי רּבנּו מׁשה ׁשחׁשב ּדעּתי ¿ƒְִִֵֶֶַַַַָֹ
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הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, ּפרּוׁשֹו:נקּוד וכ הּוא, ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
,עּמ על חּטאת מביא זה ּכמֹו:ודבר ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לבית(רות ּכמֹו ׁשהּוא לחם", ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הרּבה וכן .לחם, ְְֵֵֶֶַ

(æé)äëìð íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæð¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−
:eðzz¦¥«

i"yx£ÌÈ�·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף וּימנּו"את "וּיצּורּו ¿…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" .את ֶֶֶַ

(èé)-àì øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a È¯ËL e‡¯iÂ∑ידם על הּנרּדים חבריהם אֹותם,∑Ú¯a.את הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָָ
על העבֹודה וגֹו'"ּבהכּבידם תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥¨−¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ואבירםאנׁשים ּדתן ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר .היּו, ְֱִִֶֶֶַָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥̄¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤

:eðâøäì íãéa áøç¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם רמב"ן.(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

(âë)äfä íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enò-úà zìvä-àì ìväå§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

‡Ôezיז Ôk ÏÚ ÔÈ�ÏËa Ôez‡ ÔÈ�ÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ� ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח ·‰È˙È ‡Ï ‡�·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôe�zz ‡i�·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È�· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ�·lÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡�ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡�˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:È�zÁÏL Ô�„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאל"ף נכּתב הרעתה. למה אדני ְְֲֲִֵֶָָָָָָֹֹ(כבֿכג)

מּדת ׁשהּוא המיחד הּׁשם ּכי ְִִֵֶֶַַַָָֻּדל"ת,

ׁשני הזּכירֹו ּולמעלה לעם. ירע לא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹהרחמים

ׁשהיה י"ג.), י'. (ד', ּדל"ת ּבאל"ף ְְִֶֶֶָָָָָּפעמים

מתירא היה ואּולי האף. ּבֹו יחר ׁשּלא ּבֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמתחּנן

אליו. ּומדּבר לֹו המחּדׁש הּגדֹול ה' ְְְִֵֵֵַַַַָָָֻמהזּכיר

.‰˙Ú¯‰ ‰nÏמׁשה את אלהים הֹודיע אחרי »»¬≈…»ֱֲִִֵֶֶַַֹ

ׁשּלא כ"א.) ד', י"ט. ג', (לעיל ְֲִֵֶַַֹּפעמים

מל אֹותם יתרעם.יּתן מּדּוע להל מצרים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אל ּדּברֹו מעת ּכי מׁשה חׁשב ּכי ר"א ְְִִֵֵֶֶַַַָָואמר

האלהים ויחל מעליהם יקל ה' ּבׁשליחּות ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּפרעה

טעם וזה והרע, הכּביד ּפרעה והּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹלהּצילם,

לי: ּׁשאמרּת מה הפ זה ּכי הרעתה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלמה

וארד ז'.), ג', (לעיל עּמי עני את ראיתי ְֳִִִִֵֵֵֶַָָָֹראה

ּבעבּור ּבעיני, נכֹון ואינּנּו ח'.). (ׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָלהּצילֹו

רק ההּצלה ואין הּצלּת, לא והּצל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר:

הּגלּות. מן ְִִַָָָיציאתם

ÈÙÏe'ה יאמר ּכי רּבנּו מׁשה ׁשחׁשב ּדעּתי ¿ƒְִִֵֶֶַַַַָֹ



zenyנו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

å(à)äNòà øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàî¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ל(בראשית יּקרא ּביצחק "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּתראה, לפרעה העׂשּוי תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזרע",
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי לארץולא ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ׁשּתחזק החזקה ידי עליומּפני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Bˆ¯‡Ó.יׁשּלחם ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות יסּפיקּו ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֵַ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק ":אֹומר: ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

מארצֹו יגרׁשם חזקה א)ּוביד הּגלּות.(ו, מן לצאת נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדרְך לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפסּוקה. הלכה הּוא ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהרי

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמותקכ"ד פרשת חסלת

Ú¯ÙÏ‰א „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e Ôe�ÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

åð÷ 'îòá äñôãð úåîù úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּיד להֹוציאם ּפרעה אליהם יׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּומֹופת, ּבאֹות ולא ְְְְֲִֵֶֶַַָֹּבמצותֹו,

עליו יביאם ּכי חׁשב אבל הרּבֹות, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָנפלאֹותיו

ּוכׁשאמר: מעּטים. ּבימים זֹו אחר זֹו ְְְְִִֶַַַַָָּתכּופֹות

יצּוה ב'.) ּפסּוק (לעיל ה' את ידעּתי ְְְִֵֶֶַַָָֹלא

יׁשמע, לא והּוא הּתּנין, אֹות לפניו מּיד ְְְֲִִִַַַַָָָֹלעׂשֹות

ּבכל ּכ ואחר ּבּדם ּבּיֹום ּבֹו אֹותֹו ְְְֶַַַַַָָָויּכה

ירע "והּוא ימים ג' ׁשעמדּו ּוכׁשראה ְְְִֶֶַַַָָָָָהּמּכֹות.

נתּגּלה ולא ּבֹו, כהה לא וה' יֹום, ּבכל ְְְִִֶַַָָָָֹֹלהם"

ּכי מׁשה חׁשב אז ּיעׂשה, מה להֹודיעֹו ְְֲִִֶֶֶַַַָָלמׁשה

היא. ֲִָֻארּכה

ÔÎzÈÂימים הּכתּוב ׁשּסּפר הּמעׂשה ּבזה ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל ּבני ׁשֹוטרי הּכּו ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֻרּבים,

ואמרּו עצמֹו, ּפרעה עם ׁשּדּברּו עד ימים ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹעמדּו

ט"ו.), (ּפסּוק לעבדי כה תעׂשה לּמה ֲֲֶֶַַָָָָֹלֹו:

מל ּבהיכל לבא אדם ּכל ּברׁשּות אין ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּכי

ׁשֹוטרי ּכי אף ּבפנים, ּפנים אליו ּולדּבר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּפנימה

עמלם סבלּו והּנה ּבעיניו, הּנבאׁשים ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָהעם

ׁשער לפני עד ּבאים והיּו רּבים ימים ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָולחצם

וצּוה הּמל לפני צעקתם ׁשּנׁשמעה עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמל

ׁשּׁשב אפׁשר וכן עּמֹו, וידּברּו לפניו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיבֹואּו

ימים אחרי הרעתה למה ואמר: ה' אל ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשה

ׁשּפג הּׁשֹוטרים.מעת ּבֹו עּו ְְִֵֵֶַָ

‰l‡·eוּיצאּו כ"ג.): (ה', אמרּו רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְְְֵַַָָ

ּכיון י'.), (ּפסּוק וׁשטריו העם ְְְֵֵָָָָָֹֹנגׂשי

ׁשּׁשה ׁשם ועׂשה למדין מׁשה הל ּכן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּגזר

ואֹותּה ּבמצרים. יֹוׁשב היה ואהרן ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹחדׁשים,

ועֹוד למדין. ּובניו אׁשּתֹו מׁשה החזיר ְְְְֱִִִֶֶָָָָָׁשעה

מׁשה את וּיפּגעּו כ"ד.): ה', (שמו"ר ְְְִֶֶַָאמרּו

חדׁשים ׁשּׁשה אחר כ'.), (ּפסּוק אהרן ְֲֳִִֶַַַָָָֹואת

ּבמדין מׁשה אל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֶֶַָָָָנגלה

י"ט.), ד', (לעיל מצרים ׁשב ל לֹו ְְְִִֵֵַָָֻואמר

ּבהם ּופגעּו מּמצרים, ואהרן מּמדין מׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּבא

ּפרעה. מּלפני יֹוצאין ּכׁשהן יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹׁשֹוטרי

רּבה (שה"ש חזית ּבמדרׁש עֹוד ראיתי ְְְִִִִֵַַָָָוכן

ט'.), ב', (שה"ש לצבי דֹודי ּדֹומה כ"ב.): ְִִִֶב',

ּגֹואל ּכ ונראה, וחֹוזר נראה זה ּצבי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָמה

וחזר מהן ונכסה וחזר להם, נראה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהראׁשֹון

ּתנחּומא רּבי מהם, נכסה וכּמה להם. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָונראה

וּיפּגעּו ּדכתיב: הּוא הדא חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֳִִִִַַָָָָאמר

אֹומר ּבר' יהּודה ורּבי אהרן. ואת מׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹאת

לפרקים "ּפגיעה" לׁשֹון ּכי ּכלֹומר, ְְְְְִִִִִִַָָלקּצין.

ִהיא.

‰p‰Âּובֹואֹו הּׁשם לֹו ּדּבר מעת רּבים ימים היּו ¿ƒ≈ִִִֵֵֵֵַַָָ

ה' אל מׁשה ּכׁשּׁשב ולכן ּפרעה. ְְְֵֶֶֶֶַָָֹאל

אֹותי לׁשלח למהר לעם הרעתה למה ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹֹאמר:

לׁשלח ראּוי היה לא ּכי הּקץ, ׁשהּגיע ְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹקדם

"הרעֹותה עּתה ּכי להּצילם, ׁשּתרצה עד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹותי

אּת ּככה ואם (כ"ג.) אֹותם" הּצלּת ולא ְְְְִִֶַַָָָָָֹלהם

ולכן ּתמצאם. אׁשר ּברעה יסּופּו להם ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָעֹוׂשה

ּבקרֹוב, הּזאת ּבעת א'.) (ו', עּתה, אֹותֹו: ְֵַַָָָָָֹענה

לֹו אארי לא ּכי לפרעה, אעׂשה אׁשר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַֹֹתראה

וימיו עּתֹו לבא וקרֹוב חׁשבּת, ּכאׁשר ּכ ְְְֲִֶַַָָָָָָָָֹּכל

יּמׁשכּו. ִֵָֹלא



נז

לשבת פרשת שמות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ג טבת
מפרק סט  

עד סוף פרק עא 

יום רביעי - ט"ז טבת
מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד טבת
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו טבת
מפרק עז 

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח טבת
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט טבת
פרק כ 

מפרק צ עד סוף פרק צו

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 



zahנח b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ג ראשון יום
פרקיא ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr:àéøù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae ."wicv"

eay "rx"dy in - "xenb wicv"

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv" mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - "el

"rx"dy in - "xenb epi`y wicv"

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

wicv" mb `xwp `ed okle ,rxd

on edyn mpn` ea yi - "el rxe

lha df hrn rxy `l` ,rxd

xiaqd ok .aehd ly lecbd aexa

,"xenb epi`y wicv" zbixcnay

,zebixcn daxd opyi

zenk zcn itl zewlgznd

,ea x`yp oiicry rxd zeki`e

.aehl elehia zcn itle

epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd

ytpdy ina mb :wicv zbixcnl

miwlgzn - "ryx" `xwp okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd.aehd on ea yi oiicry ryx - "el

wxta micnel ep` jke .rx wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx"

:xyrÎcg`d

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx"ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäytpd ly dnewiny ,iriyzd wxta epcnly itk - ©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`dòøä éaâì ìèáe óeôk̈¨¥§©¥¨©

.éìàîOä ììçaL ätìwäîzindad ytpd ly "rx"d - ¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk

ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,"el aehe ryx" x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì"el rxe wicv" zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda zebixcn daxdl zwlgzn

zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn zwlgzn mb jk - aehl

,rxl aehd ly elehia zcnl m`zdaìehaä úeëéàå úenk ïéðòa§¦§©©§¥©¦
m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae dcn efi`a -

cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly elehia

eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy iabl

yie ,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfyLé .íBìLå ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©§¨¥
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî,`ed rxd iabl aehd ly -èòî ¦¤©§¦¨§©¦¤§§©

Bðéà úàæ íb óàå ,øòfî¦§¥§©©Ÿ¥
ìå ,úeãéîúaøéãz à ¦§¦§Ÿ¨¦

,íéáBø÷ íé÷øôìxicp - ¦§¨¦§¦
lr ea xabzi rxdy c`n

,aehdíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly

xir" `xwp mc`d seby

ytpd :odizye "dphw

zengel zindade ziwl`d

xir ly dyeaikl odipia

.ef dphwBlk àì Càoi` - ©Ÿª
seba zhley zindad ytpd

lr zxaeb `idyk elek

ly df beqa ,ziwl`d ytpd

xaecnd "el aehe ryx"

,o`k,Bcáì Búöwî àlà- ¤¨¦§¨§©
,cala sebd on zvwna zhley `id,BzòîLîì øñ äéäiLeze` - ¤¦§¤¨§¦§©§

rxd ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley eilr sebd on wlg

,zindad ytpd lyãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨
ìMîìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc .- ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©

:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfyúBl÷ úBøáò úBNòì©££¥©
;íBìLå ñç úBøeîç àìå,rxd zhily dribn `l jk ick cry - §Ÿ£©§¨

,ãáì øeaãa Bàwx ,envr xeaicae -ì ÷áà øaãìòøä ïBL- §¦§©§©¥£©¨¨©
,rxd oeyll mikiiye leabd lr mdy mixeaicéàäëe úeðöéìå§¥¨§©

;àðåbzindad ytpd ly xeaicd yeal wxy ,xnelk .dnecke - ©§¨
.seba yalzn,ãáì äáLçîa Bà,cala aeygl -äøáò éøeäøä §©£¨¨§©¦§¥£¥¨

íéLwä,miniieqn mihxta -äøáòî3.dcaerd llba - ©¨¦¥£¥¨
`id daygndy,dyrn e` xeaic xy`n ytpl xzei oicr "yeal"

z` "dxiar ixedxd" ,mi`nhn - ytpl xzei dxeywe xzei daexw

.dnvr dxiard xy`n xzei ,zniieqn dcna ,ytpdBðéà íà íâå§©¦¥
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì äøáòa øäøäî§©§¥©£¥¨©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨

,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygnd mvr -øáBòL¤¥
"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4epinkg eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

:l"f"'eë íBia øäøäé àlL"5;xaer `ed ,xaca exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lräpôî àeäå äøBza ÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ©¨§§©¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, כתובות

zah b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBáàa ïðúãk ,äìháì Baì6:zkqna dpyna epcnly enk - ¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`"'eëå äìéla øBòpä",dxez f` cenll zexyt`d el yie - ©¥©©§¨§

"'eë Baì äpôîewxy ,xnelk .miwix mixaca xdxdl ezaygne - §©¤¦
daygnd yeal.seba yalzn zindad ytpd lyìkî úçàaL¤§©©¦¨

ïäa àöBiëå ,älà- ¥¤§©¥¨¤
dxiara dyrna lykpyk

xacny e` ,`idy efi` dlw

e` ,mixeq` mixeaic

zexeq` zeaygna xdxdny

-úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥
,àéää:`ed "ryx"e - ©¦

Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥
Bàéèçîe Bôeâa Laìúîe¦§©¥§©£¦

Ck øçàå .Bànèîe- §©§§©©¨
cg`a lykpy ixg`l

,mixen`d mixacdnøáBb¥
BLôðaL áBhä Ba©¤§©§

èøçúîe ,úéäìàälr - ¨¡Ÿ¦¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry dn

äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨
áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©¦§©¦¨
ét ìò äéeàøä äáeLúa¦§¨¨§¨©¦
ìLa ì"æ eðéîëç úöòäL £©£¨¥©¦§Ÿ¨

éaø äéäL äøtk é÷elç¦¥©¨¨¤¨¨©¦
'eë LøBc ìàòîLé7,- ¦§¨¥¥

- aye dyrÎzevn lr xar"

- aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar ;el oilgeny cr myn ff epi`

oicÎzia zezine zezixk lr xar ;xtkn mixetikd meie dlez daeyz

izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie milez mixetikd meie daeyz -

,"mper mirbpae mryt haya.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk:xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen - ie`xk daeyz iciÎlr

mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk avna `edy xg`n

aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza xfgy ixg`

."el:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"

xzei ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t

z`hazn ,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a

xeaic lr ,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya

.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` calaéî Léå§¥¦
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäLìL íéLeáì äL ¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤

,òøä,dyrna mbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed -Bàéèçîe ¨©©£¦
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa`ed z`f zexnl - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

mpn` `ed ,oky ,aehd on ea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp

,`hga lykpíézðéa Cà`ed ,ipyl cg` `hg oia -,èøçúî ©¥§©¦¦§¨¥
øabúnL ,BLôðaL áBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe¨¦¦§¥§¨¦§¦©©¤§©§¤¦§©¥

,íézðéa úö÷.daeyz ixedxd ea miler aeh eze`ne -ïéàL àlà §¨¥§©¦¤¨¤¥
Bìgek ,aehl -ì Ck ìk úeøabúäåéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨

."áæBòå äãBî" úBéäì éøîâìely aehd geka oi` ,jk icil cr - §©§¥¦§¤§¥
,rxd lr xabzdlì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" : §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨

drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helyláø íäL¤¥Ÿ
áBè úðéça LiL ,íéòLøä̈§¨¦¤¥§¦©

.ïéãò íLôðaeze`ne - §©§¨£©¦
zehxgd zeraep "aeh"

,o`kn .malae mgena

ryx"a zebixcn daxdy

lykpy dfn lgd :"el aehe

dxiara z`f mbe ,xicp onfa

cre ,ely cg` yealae dlw

zeaexw mizrl lykpy dfl

,eiyeal zyly lkae

- dyrne xeaic ,daygna

mlek md millkp z`f mre

."el aehe ryx" zbixcna

wxe j` raep mdipia lcadd

aehd ly ezetitk zcnn

"el aehe ryx" zbixcn .rxl

xenbd cebipd deedn

da ,"el rxe wicv" zbixcnl

ezenka miax milcad mpyi

x`ypy rxd ly ezeki`ae

.eaèøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥
,íìBòì,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå §¨§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -àeä BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì- §©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥

,aehdéwî úðéçáa ãîBòå Baøwî.äìòîlî åéìò óezeiniptae - ¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa .llk aeha yibxn oi`

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdyì"æø eøîà ïëìå9äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨
:"àéøL àzðéëLdxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - §¦§¨©§¨

,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df xac .dpiky

zpigaa ,okyxg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr ,"siwn"

oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna dpikyd z`xydy

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `ly ,"siwn" ly

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda

zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d

recn ,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn

eli`e ,cg` c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna

el dpr ?oic"ei ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk

ytpl .ytpd zegek zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d

micedi mpyi .zegek dxyr zindad ytple ,zegek dxyr ziwl`d

mb mpyie cala ziwl`d ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpeny

zxyr iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad ytpdy dl`k
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íéøîà éèå÷éì
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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ד.6. ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין



נט zah b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBáàa ïðúãk ,äìháì Baì6:zkqna dpyna epcnly enk - ¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`"'eëå äìéla øBòpä",dxez f` cenll zexyt`d el yie - ©¥©©§¨§

"'eë Baì äpôîewxy ,xnelk .miwix mixaca xdxdl ezaygne - §©¤¦
daygnd yeal.seba yalzn zindad ytpd lyìkî úçàaL¤§©©¦¨

ïäa àöBiëå ,älà- ¥¤§©¥¨¤
dxiara dyrna lykpyk

xacny e` ,`idy efi` dlw

e` ,mixeq` mixeaic

zexeq` zeaygna xdxdny

-úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥
,àéää:`ed "ryx"e - ©¦

Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥
Bàéèçîe Bôeâa Laìúîe¦§©¥§©£¦

Ck øçàå .Bànèîe- §©§§©©¨
cg`a lykpy ixg`l

,mixen`d mixacdnøáBb¥
BLôðaL áBhä Ba©¤§©§

èøçúîe ,úéäìàälr - ¨¡Ÿ¦¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry dn

äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨
áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©¦§©¦¨
ét ìò äéeàøä äáeLúa¦§¨¨§¨©¦
ìLa ì"æ eðéîëç úöòäL £©£¨¥©¦§Ÿ¨

éaø äéäL äøtk é÷elç¦¥©¨¨¤¨¨©¦
'eë LøBc ìàòîLé7,- ¦§¨¥¥

- aye dyrÎzevn lr xar"

- aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar ;el oilgeny cr myn ff epi`

oicÎzia zezine zezixk lr xar ;xtkn mixetikd meie dlez daeyz

izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie milez mixetikd meie daeyz -

,"mper mirbpae mryt haya.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk:xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen - ie`xk daeyz iciÎlr

mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk avna `edy xg`n

aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza xfgy ixg`

."el:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"

xzei ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t

z`hazn ,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a

xeaic lr ,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya

.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` calaéî Léå§¥¦
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäLìL íéLeáì äL ¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤

,òøä,dyrna mbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed -Bàéèçîe ¨©©£¦
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa`ed z`f zexnl - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

mpn` `ed ,oky ,aehd on ea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp

,`hga lykpíézðéa Cà`ed ,ipyl cg` `hg oia -,èøçúî ©¥§©¦¦§¨¥
øabúnL ,BLôðaL áBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe¨¦¦§¥§¨¦§¦©©¤§©§¤¦§©¥

,íézðéa úö÷.daeyz ixedxd ea miler aeh eze`ne -ïéàL àlà §¨¥§©¦¤¨¤¥
Bìgek ,aehl -ì Ck ìk úeøabúäåéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨

."áæBòå äãBî" úBéäì éøîâìely aehd geka oi` ,jk icil cr - §©§¥¦§¤§¥
,rxd lr xabzdlì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" : §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨

drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helyláø íäL¤¥Ÿ
áBè úðéça LiL ,íéòLøä̈§¨¦¤¥§¦©

.ïéãò íLôðaeze`ne - §©§¨£©¦
zehxgd zeraep "aeh"

,o`kn .malae mgena

ryx"a zebixcn daxdy

lykpy dfn lgd :"el aehe

dxiara z`f mbe ,xicp onfa

cre ,ely cg` yealae dlw

zeaexw mizrl lykpy dfl

,eiyeal zyly lkae

- dyrne xeaic ,daygna

mlek md millkp z`f mre

."el aehe ryx" zbixcna

wxe j` raep mdipia lcadd

aehd ly ezetitk zcnn

"el aehe ryx" zbixcn .rxl

xenbd cebipd deedn

da ,"el rxe wicv" zbixcnl

ezenka miax milcad mpyi

x`ypy rxd ly ezeki`ae

.eaèøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥
,íìBòì,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå §¨§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -àeä BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì- §©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥

,aehdéwî úðéçáa ãîBòå Baøwî.äìòîlî åéìò óezeiniptae - ¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa .llk aeha yibxn oi`

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdyì"æø eøîà ïëìå9äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨
:"àéøL àzðéëLdxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - §¦§¨©§¨

,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df xac .dpiky

zpigaa ,okyxg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr ,"siwn"

oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna dpikyd z`xydy

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `ly ,"siwn" ly

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda

zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d

recn ,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn

eli`e ,cg` c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna

el dpr ?oic"ei ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk

ytpl .ytpd zegek zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d

micedi mpyi .zegek dxyr zindad ytple ,zegek dxyr ziwl`d

mb mpyie cala ziwl`d ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpeny

zxyr iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad ytpdy dl`k
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íéøîà éèå÷éì
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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zahס c"i ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ד שני יום
פרקיב 32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad ytpd zegek

ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb ,l`xyi ipa

ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y .rxdÎxvid

dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk dxifbd dlhay ixg`

z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg` :"wcv gnv"d el

mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid

ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

,daygna ,ziyrnd ezbdpday

ytpd ly dci ,dyrne xeaic

,zindad ytpl qgia ,ziwl`d

`id oi`e ,dpeilrd lr `id

helyl zindad ytpl zpzep

elit`e ,sebd on wlg lr `l s`

xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l

`l xeaica ,daeh `l daygna

edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh

ytpd iyeal .lreta rx

lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"a ziwl`d

dzeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl xeyw

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklzepeilr ziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

zee`zdl ,dgeka yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr

el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl

.iyrn revia icil `eal

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

ytpd oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd

,zindad;Bàéèçäì óeba Laìúäìytpd ly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦
.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad,eðéäc§©§

ìMLäNòîe øeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL ¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦©£¤
ätìwä ãvnLxeq`y mixeaic ,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ¤¦©©§¦¨

miwpei ,xaqed xaky itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl

ytpd ly dl` miyeal dyly - "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig

y avna elv` md ,zindadúéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBb ïéà¥§¦©¤¤¨¡Ÿ¦
çna óeba Laìúäìyeal" - xeq`y dna xdxdi gendy - §¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygndätáe- mixeq` mixeaic xacl - ©¤
"xeaicd yeal",íéøáà ç"îø øàLáemirax` miz`n x`ya - ¦§¨§¨¥¨¦

yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrl ,mc`d ixa` dpenye

,"dyrnd,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäì`xwidl jkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,"ryx"ìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLíéLaìúî ícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨¦§©§¦
,óebaehlyi `l zindad ytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ©

cinz ehlyi ziwl`d ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s`

,sebaíäL:md ,ziwl`d ytpd iyeal -äNòîe øeac äáLçî ¤¥©£¨¨¦©£¤
,äøBzä úBöî â"éøz ìL,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ¤©§©¦§©¨

`id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa` x`yae dta

,calaäøáò øáò àìå§Ÿ¨©£¥¨
,åéîiî-:epiax w"k zxrd ¦¨¨

,xnelk ,"dreci `iyewd"

,o`k xne` owfd epaxy dn

in `ed "ipepia"yxar `ly

dreci ,einin dxiar

okzi ixd :jk lr `iyewd

dlilg lykii icediy xacd

daeyza xefgie dxiara

ixg` ,ezcearae ,ie`xk

envr z` cinri ,daeyzd

,oky) ?"ipepia"d zbixcna

,ixd ,leki "daeyz" ixg`

ribdl leki `edy i`ceae ,"wicv" zbixcnl elit` ribdl mc`d

- 'itd - ezxrda epiax w"k jiynn - c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl

) eavny `ed ipepiayzrkdxiar ziiyr zllyeny dfk `ed (

lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp f`y s`) cizra e` xara

ryx t"kr `ed - k"d`la ik ,dzrgka,zilkza ipepia df oi`e ,

owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd ."(l"t `ipz oiire

,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar xar `le" xne`

eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk `hg `l "ipepia"y

iybxÎiniptdigkepdxara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on

"ipepia"k ;cizra mbe`l.`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavn itl :xnelkigkepdxzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l

dn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd jldnae

,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok oi`y

`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :

epi` oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia

"ipepia"dn .l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna

xacd jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed "ipepia"y epcnly

:cizrl qgia mb,íìBòì øáòé àìåcizray dpeekd oi` -epi` §Ÿ©£Ÿ§¨
lelreavn ,xen`k ,`l` ,"dxiga" el yi ixd ik ,dxiar xearl

igkepdonf dfi`a ,`hgl zekiiy el didzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edyãçà òâøå úçà äòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨©©§¤©¤¨
.åéîé ìkxaery mc`l m`zen "ryx" mydy ,xaqed xaky itk - ¨¨¨

zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna e` xeaica ,daygna dxiar

lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë
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zah c"i ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr

?"wicv" `leøNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤
äéúBðéçami`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy dn - §¦¤¨

xeaic ,daygnd iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d ytpd "mvr"

miynynd ,dyrne

ly reviaÎilke mizxynk

,ziwl`d ytpdïäì àìŸ¨¤
äìLînäå äëeìnä ïcáì§©¨©§¨§©¤§¨¨

,äpè÷ øéòaitk ,oky - ¨¦§©¨
mb yi ,oldl xiaqiy

zindad ytpd zegekl

,sebd lr zniieqn dhily

eala mixxern mdy jka

z`lrdl znxebd de`z

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

ziwl`d ytpd zegekl

lr zhlgend dhilyd

ytpd zegekl f` oi`e ,sebd

,eilr drtyd lk zindad

òîL úàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©§©
ïéçî úòL àéäL ,älôúe§¦¨¤¦§©Ÿ¦

,äìòîì úeìãâc- §©§§©§¨
zenlera dxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd zenlera

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexdähîì íâå- §©§©¨
dÎmlera,df,íãà ìëì øLkä úòL àéädbixcnl zelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

,xzei zilrpæàL,dltze rny z`ixw zrya -øM÷î"ipepia"d - ¤¨§©¥
zegek z`úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©
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נמשכת1. מצוה, כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות

על לברך חכמים תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה

לאותה הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,

מובנת בציצית"; "להתעטף או ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,

החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים - שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי,

עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך", בכל אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של בעניניםענינה

- ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים

מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים

בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה בחסידות
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zah f"h iriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט"ז רביעי יום
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úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
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ד.6. ט.7.פרק ב.8.פרק קסד, בתרא בבא
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'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
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åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá
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ד.6. ט.7.פרק ב.8.פרק קסד, בתרא בבא



zahסד f"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ז חמישי יום

,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr:åéçà íò

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷ømb ea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
,dlitzd zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg`

¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéåzexfer od ,ealay §¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,elìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìL,zindad ytpd ly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

àlL ,äåàz äeàúnä©¦§©¤©£¨¤Ÿ
äèéìL Bì úBéäì¦§§¦¨

¯ øéòa äìLîîe`ly ¤§¨¨¨¦
dlynne dhily rxl didz

,sebaçkî Búåàz àéöBäì§¦©£¨¦Ÿ©
¯ ìòtä ìà.ynn lreta ¤©Ÿ©

.óebä éøáàa Laìúäì§¦§©¥§¥§¥©
øäøäì ,Bcáì çna elôàå©£¦©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
¯ ,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ
mixedxd ea milery dn

`edy iptn df oi` ,mirx

m` ik ,mda aeygl dvex

ixg` oiicr ddep ealy iptn

zeltep ,mlerd ibeprz

Îzeaygn egena `linn

y ,dl` dee`z`l,epevxa

íBìLå ñç ïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
økæpk çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©©¦§¨

ìéòì9¯ ,lr mby ,ixd §¥
dhily oi` ,cala gend

,zindad ytpd ly "rx"l

ì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL ¤¨¦¨©£¦¨§¨
,egena xedxdd dleryn¯ ,íéãé ézLa eäçBcz` dgec `ed ¥¦§¥¨©¦

,egena llk mewn el ozep epi`e egek `elna xedxddBzòc çéqîe©¦©©§
elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø øeäøä àeäL økæpL ãiî¦¨¤¦§¨¤¦§©§¥§©§§¨£¦

¯ ,ïBöøa Ba øäøäìrval zevxl ezrca dler epi`y wx `l §©§¥§¨
,"ipepia"a jiiy epi` - jka xdxdl oevxd mb `l` ,ef drx daygn

elôà Bà ,íBìLå ñç BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì ïkL ìëå§¨¤¥§©£©©©©©£©§¨£¦
¯ ,Ba øaãì,"ipepia"d jiiy `ly i`cea jkl¯ øäøäîä ék §©¥¦©§©§¥

,dxiar ixedxd¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`e §¨¦§¨¨¨§¨¨¨
¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäågxkdd ony ,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨

,xaec o`k cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel

mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy¯ ïëåjk §¥
,xacd¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãadrx dcny ozep `ed oi` ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥

e` ,daygna iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaicaçnì áläî Bì äìBòL ãiî¦¨¤¤¥©¥©Ÿ©
¯ ,íBìLå ñç äàðNå àðéè Bæéà,zleflñòk Bà äàð÷ Bæéà Bà ¥¦¨§¦§¨©§¨¥¦§¨©©

¯ .BðBöøáe Bçîa ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bà§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨§Ÿ¦§
,oda xdxdl dvxiyBaìaL çeøa ìLBîe èélL çnä ,äaøcàå§©§©¨©Ÿ©©¦¥¨©¤§¦

¯ ,Lnî Côää úBNòì©£©¥¤©¨
:ealay ybxd yxecy dnn

úcîa Bøáç íò âäðúäì§¦§©¥¦£¥§¦©
¯ ,ãñçybxl cebipa z`fe ¤¤

raepd - qrkd e` d`pyd

yiy - "dxeab"d zcnn

qgiizi - zlefd itlk eala

,cqgd zcna eil`äaçå§¦¨
¯ Bì úòãeî äøúé§¥¨©©
,zcgein dad` el ze`xdl

cräö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤
ñç ñòëì àìå ,ïBøçàä̈©£§Ÿ¦§Ÿ©

¯ ,íBìLå`edy in lr §¨
,epnn laeqàlL íâå§©¤Ÿ

ìñç Bìòôk Bì ílL §©¥§¨¢©
¯ ,íBìLåzeyrl `l mb §¨

,qrk jezn `ly z`fàlà¤¨
¯ íéáiçì ìîâì äaøcà©§©¨¦§Ÿ§©¨¦

,ecbpkBîk ,úBáBè§
øäfa áeúkL10ãîìì , ¤¨©Ÿ©¦§Ÿ

¯ :åéçà íò óñBiî¦¥¦¤¨
el enxby mixeqid mewnay

,ixd .zeaeha mdl mliy -

mc` oia"y mixaca mby

ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

`ly i`ceeae xeaica ,daygna iehia icil `eal ealay rxl

.dyrna

ziwl`d ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn

epi` ,dyer `ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a

xdxdne xacne zeevn miiwn m` ik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn

ly zecnde lkyd zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza

zelrdl ezlkiae ,wfg ic cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd

oevx zr `id dlitzd zryy ,epcnly dnl xywa .eala zee`z

r"p v"iixden iaxdy dn siqedl i`ck - zelrzdl icedi lkl

dxez cnel icediy drya - :eizegiyn zg`a xn` yhiee`aeiln

myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed -

`idy dnkg d"awdn cnel `ed jk ,eaxn dnkg cnel cinlzy

,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - lltzn icediy dryae ;dxez

.eia` iptl oak
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íéøîà éèå÷éì
ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א

zah g"i iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ח שישי יום

,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò
פרקיג

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
`l de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz

miiwle dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

áBè øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéåaehdÎxvid §¥¤¨©

miynyn rxdÎxvide

mirinyne ,mihteyk mdipy

`xnbde ."ipepia"a mzrc

:jkl di`x d`ianáéúëc2: ¦§¦
ïBéáà ïéîéì ãîòé ék"¦©£Ÿ¦¦¤§
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäì§¦©¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"

aehdÎxvid ,mc`a mihtey

,miptÎlkÎlr .rxdÎxvide

miynzyn "mipepia"l qgia

dfe df" iehiaa l"f epinkg

"ohtey-äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤
,íBìLå ñç "íéìLBî äæå̈¤§¦©§¨

¯yexitk yxtp m` ,oky

in `ed "ipepia"y ,heytd

zeevn zivgn ea yiy

ixd ,zexiar zivgne

,rxdÎxvid mbe aehdÎxvid mb ,mdipyymilyenly eteba

ik ,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg lr did f`e - "ipepia"d

helyl rxdÎxvid lr ,dxiar xearl ickleynleitl ,mxa .seba

- "milyen" xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn

:oldl xaqeiy itkòøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©
¯ ,"äpè÷ øéò"aoia wa`nd ldpzn eilr dhilyd lry ,sebd ¨¦§©¨

,rxdÎxvil aehÎxvid¯ äl÷ äòL éôì elôà,`edy onf dfi`ae £¦§¦¨¨©¨
,daygna e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykpòLø àø÷ð¦§¨¨¨

¯ .äòL dúBàa,"ryx"a `le "ipepia"a o`k xaecn ixdeøöiä àlà §¨¨¨¤¨©¥¤
Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLî Cøc ìò ÷ø Bðéà òøä̈©¥©©¤¤¨¨§¥§©¨¨¥©§

¯ ,ètLna,sebd lr dhily el yiy `leìBëé ïë-ét-ìò-óàå ©¦§¨§©©¦¥¨
¯ ,äNòîì Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäìhtey ly ezrck ¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨§©£¤

,dféøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL ãBò LiL éðtîòéøëäì C ¦§¥¤¥¥§©¨©¥¨¨§¨¦§©§¦©
¯ Ck .òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéaldpznd wa`na xac eze` ¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©©

:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdÎxvid oiaBzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§
¯ ,álaL éìàîOä ììçan jka ,ala de`z xxern `edz`haz ¤¨¨©§¨¦¤©¥

,bdpzdl sebd lr cvik "ezrc" zrnydøäøäì çnì äìBò áläîe¥©¥¤©Ÿ©§©§¥
¯ ,Bazxxerznyk ,oky ,`linn jxca d`a genl aldn ef dilr

`linn mieedzn ,ala de`z

,gena mixedxd¯ ãiîemr ¦¨
,gena mixedxdd ziilr

éðMä èôBMä åéìò ÷ìBç¥¨¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
ïkLî íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§¦§©

¯ ,áBè øöiäipnid "llg"a ©¥¤
,aehdÎxvid dlbzn ,alay

.ziwl`d ytpd ly zecnd

Îxvid mr wa`p aehdÎxvid

mewn zzl `ly ,rxd

,de`zd ly dyeninl

,`id aehdÎxvid ly "ezrc"

ly mixai`de zegekd lky

lvpidl mikixv ,sebd

.cala dyecw ly mipipra

,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©
àeä-Ceøa-LBãwä àeä©¨¨
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä̈§§©¥¤
lr xabzdl egeka didiy

,rxdÎxvidì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨
.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåÎxvil xfer d"awdy §¨¥¤

:`ed ,aehd,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§

¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàäxe`d on zvwy myky ,a"i wxta ¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥
jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec

hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp

ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd xe`n

aehdÎxvil d"awd4xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca .

dn lr ,oey`xd wxtd zligza dywdlk elit`e" zxne` `xnbdy

ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek mlerd

m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna dpynd

dgnya 'd cearl lkei `le avr didie eaal rxi ryxk eipira didi

mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl owfd epax xiaqn - ?"aal aehae
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, על4.קדושין שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות

בתאוה ומושל שולט שכלו אדמו"רהלב", כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: ש·ÁÂÓשליט"א הימני שבחלל ב) ;·Ï·משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על

שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי לקמן„‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏבפי"ב ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב)



סה zah g"i iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ח שישי יום

,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò
פרקיג

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
`l de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz

miiwle dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

áBè øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéåaehdÎxvid §¥¤¨©

miynyn rxdÎxvide

mirinyne ,mihteyk mdipy

`xnbde ."ipepia"a mzrc

:jkl di`x d`ianáéúëc2: ¦§¦
ïBéáà ïéîéì ãîòé ék"¦©£Ÿ¦¦¤§
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäì§¦©¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"

aehdÎxvid ,mc`a mihtey

,miptÎlkÎlr .rxdÎxvide

miynzyn "mipepia"l qgia

dfe df" iehiaa l"f epinkg

"ohtey-äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤
,íBìLå ñç "íéìLBî äæå̈¤§¦©§¨

¯yexitk yxtp m` ,oky

in `ed "ipepia"y ,heytd

zeevn zivgn ea yiy

ixd ,zexiar zivgne

,rxdÎxvid mbe aehdÎxvid mb ,mdipyymilyenly eteba

ik ,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg lr did f`e - "ipepia"d

helyl rxdÎxvid lr ,dxiar xearl ickleynleitl ,mxa .seba

- "milyen" xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn

:oldl xaqeiy itkòøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©
¯ ,"äpè÷ øéò"aoia wa`nd ldpzn eilr dhilyd lry ,sebd ¨¦§©¨

,rxdÎxvil aehÎxvid¯ äl÷ äòL éôì elôà,`edy onf dfi`ae £¦§¦¨¨©¨
,daygna e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykpòLø àø÷ð¦§¨¨¨

¯ .äòL dúBàa,"ryx"a `le "ipepia"a o`k xaecn ixdeøöiä àlà §¨¨¨¤¨©¥¤
Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLî Cøc ìò ÷ø Bðéà òøä̈©¥©©¤¤¨¨§¥§©¨¨¥©§

¯ ,ètLna,sebd lr dhily el yiy `leìBëé ïë-ét-ìò-óàå ©¦§¨§©©¦¥¨
¯ ,äNòîì Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäìhtey ly ezrck ¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨§©£¤

,dféøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL ãBò LiL éðtîòéøëäì C ¦§¥¤¥¥§©¨©¥¨¨§¨¦§©§¦©
¯ Ck .òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéaldpznd wa`na xac eze` ¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©©

:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdÎxvid oiaBzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§
¯ ,álaL éìàîOä ììçan jka ,ala de`z xxern `edz`haz ¤¨¨©§¨¦¤©¥

,bdpzdl sebd lr cvik "ezrc" zrnydøäøäì çnì äìBò áläîe¥©¥¤©Ÿ©§©§¥
¯ ,Bazxxerznyk ,oky ,`linn jxca d`a genl aldn ef dilr

`linn mieedzn ,ala de`z

,gena mixedxd¯ ãiîemr ¦¨
,gena mixedxdd ziilr

éðMä èôBMä åéìò ÷ìBç¥¨¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
ïkLî íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§¦§©

¯ ,áBè øöiäipnid "llg"a ©¥¤
,aehdÎxvid dlbzn ,alay

.ziwl`d ytpd ly zecnd

Îxvid mr wa`p aehdÎxvid

mewn zzl `ly ,rxd

,de`zd ly dyeninl

,`id aehdÎxvid ly "ezrc"

ly mixai`de zegekd lky

lvpidl mikixv ,sebd

.cala dyecw ly mipipra

,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©
àeä-Ceøa-LBãwä àeä©¨¨
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä̈§§©¥¤
lr xabzdl egeka didiy

,rxdÎxvidì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨
.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåÎxvil xfer d"awdy §¨¥¤

:`ed ,aehd,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§

¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàäxe`d on zvwy myky ,a"i wxta ¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥
jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec

hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp

ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd xe`n

aehdÎxvil d"awd4xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca .

dn lr ,oey`xd wxtd zligza dywdlk elit`e" zxne` `xnbdy

ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek mlerd

m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna dpynd

dgnya 'd cearl lkei `le avr didie eaal rxi ryxk eipira didi

mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl owfd epax xiaqn - ?"aal aehae
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, על4.קדושין שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות

בתאוה ומושל שולט שכלו אדמו"רהלב", כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: ש·ÁÂÓשליט"א הימני שבחלל ב) ;·Ï·משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על

שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי לקמן„‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏבפי"ב ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב)



zahסו h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ט קודש שבת יום

,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr:åìåë

aeygiy ,"ryxk" `l` ,"ryx" envr aeygiy `l ,"ryxk" exn`e

`id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn mixacay inl envr

okzie ,etwza oiicr eytpay "rx"d "ipepia"a mb ,oky ."ipepia"l

."ryx" lv` dfy enk ,ala de`z ea xexyzyòøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©
éðBðéáa éìàîOä ììçaL¤§¨¨©§¨¦§¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa àeä§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhäytpd ly ©
xacdy enk ,ziwl`d

,"wicv"aäçãð àìå§Ÿ¦§¤
Bì ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî¦§§¨©¤¥

¯,"rx"läìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨
¯ ,óebä éøáàa èMtúäì§¦§©¥§¥§¥©
drtyde dhily "rx"l oi`

,zeyrl ,sebd ixa` lr

mixac aeygl e` xacl

.mirx:xirn iaxddfa mb"

- rxd zehytzd zripna -

iptn epi` zehytzdd xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l

: "m` ik ,mc`ay aehdïéîéì ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥¦¦
¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáàytpd cbp cenrl lkezy ¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

la` .sebd ixa` lr dhily zindad ytpl oi` ,okle ,zindad

.ezclezk etwza `ed - zindad ytpd ly envr "rx"dàø÷ð ïëì̈¥¦§¨
¯,"ipepia"d¯ ,"òLøk",ryx enkìk elôà" :ì"æø øîàîk §¨¨§©£©©©£¦¨

éðéòa äéä ,äzà ÷écö Eì íéøîBà Blk íìBòäàìå ,"òLøk E ¨¨ª§¦§©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ
¯ ,Lnî òLødpynd ,oky5etna zxne` ixdryx idz l`e" :yx ¨¨©¨

cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a ,xen`k ,mbe ,"jnvr ipta

,dgnya z"iyd z`ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦
úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL íìBòäì§¨¨¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écöeli`e ,"aeh"l jtde envr "rx"d lhazp cala "wicv"a ©¦
ayeg - `idy efi` dxiar xaer epi`y - eiyrn xe`ly ,`ed

xak oi` ea mby "mler"d

"rx"mxebdl` - zexiarl

rxd ,oky ,ef dric lawl el

,lha `l oiicr eayàlà¤¨
Búeäî elàk åéðéòa äéäé¦§¤§¥¨§¦¨
àeä òøä ìL Búeîöòå§©§¤¨©
ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ

¯ epnî Cìäå óìç,"rx"d ¨©§¨©¦¤
÷fçúð äaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨¦§©¥
,ïîfä CLîäa øúBé¥§¤§¥©§©

¯ Ba LnzLpL"rx"a ¤¦§©¥
,il`nyd "llg"nyäaøä©§¥

øàLe äiúLe äìéëàa©£¦¨§¦¨§¨
¯ .äfä íìBò éðéðò¦§§¥¨©¤
zcnznd zeynzydd

xy`n xzei dgek z` zwfgn ,dfdÎmlerd ipiprl zindad ytpa

,yeg lk ly eraha df xac mi`ven ep`y itk ,ezclezn raha `ed

epaxy ,ixd ,epcnl .ea zeynzydd iciÎlr ccgzne wfgzn `edy

wifgiy dpeekd - "ryxk jipira did" :`xnbd xn`n yxtn owfd

uegpe aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l envr z`

"wicv"l envr z` wifgi m` ,oky ,"ipepia"l envr z` wifgdl el

mr ezngln z` wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie

letil lelr `ed "wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd

."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn

e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr

cnlp oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e dk`lna

ayei" - "ipepia" zece`

elek cinz oezpy ,"lde`

:dxezd wqraéî óàå§©¦
äbäéå Böôç 'ä úøBúaL¤§©¤§§¤§¤

ì äìéìå íîBé da¯ dîL ¨¨¨©§¨¦§¨
äçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà¥¨¨§¨¤¦§¤
ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä̈©¦§¤¨¨
Búeîöòå BúeänL úBéäì¦§¤¨§©§

¯,rxd lyBt÷úa àeä§¨§
ììça BîB÷îa Búøeáâáe¦§¨¦§¤¨¨

¯ ,éìàîOä,alay÷ø ©§¨¦©

ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨
¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî,aeygl ¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©

dn z` zeyrle xacl

,xeq`yïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©
ìò çnì äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©Ÿ©©
úéäìàä Lôð ïëìå .álä©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦
øéò"a úìLBî çnaL¤©Ÿ©¤¤¨¦
,ílk óebä éøáà ,"äpè÷§©¨¥§¥©ª¨
äákøîe Leáì eéäiL¤¦§§¤§¨¨

ììL¯ äéLeáì äLixa`y ¦§Ÿ¨§¤¨
zylya miyeal eidi sebd

eidie ziwl`d ytpd iyeal

iabl "dakxn"k mdl milha
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá

úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
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יג.5. ב, אבות

zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dilr "akex"d¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aäáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨
¯ .äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeacxeywd lkay ,ixd ¦©£¤¤©§©¦§©¨

ziwl`d ytpd zhley - zeevn ziiyrle ,dxeza xeaicle daygnl

ytpd lr zepeilrd dciae ,sebd lr - d"awd ly ezxfra -

.zindaddúeäî ìáà£¨¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
äèéìL dì ïéà ¯ úéäìàä̈¡Ÿ¦¥¨§¦¨
dúeäî ìò äìLîîe¤§¨¨©¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
íà ék ,éðBðéáa úéîäaä©§¥¦§¥¦¦¦
àeä 'ä úáäàL äòLa§¨¨¤©£©
íézòa Baì úelbúäa§¦§©¦§¦¦

¯ ,íéðnæî,calaBîk §ª¨¦§
àöBiëå älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©¥

¯ .daxkfpy itk ,f`y ¨
"ipepia"d oezp ,mcewd wxta

zadlyÎadl zad`a
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epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza "ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy

y - dax .ealay il`nyd llga "rx"a yibxnmeid lkea dxra

dzid `le ,z"iydl dad`

elmrt s`zekiiy lk

did leki - mlerd zee`zl

envr z` ,jk llba ,aeygl

meyn ,"ipepia"läîãðå§¦§¤
¯ åéðéòa,dax lyéðBðéák §¥¨§¥¦

¯ ,íBiä ìk ìltúnä©¦§©¥¨©
dze`a meid lk oezpy

,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn

s` jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne

,`idy efi` de`zl mrtì"æø øîàîëe10íãà ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥¨¨

¯ :"Blk íBiä ìkenvr z` aeygl dax xak did leki `linn ¨©ª
lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l

ÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid

zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed ixd ,mipt

ad` dlbzn f`y ,ezltzez

m` ik df oi` ,z"iydl

lr ziwl`d ytpd zexabzd

okzi okle ,zindad ytpd

dltzd ixg`y xacd

ytpd aey xxerzz

oi` - jky oeikne ,zindad

iabl zizin`d dceard ef

Îi`e zecinz ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn

mzad` zaygp ,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzyd

.zicinz dcearl ,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly
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א.10. כא, ברכות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zexeka(iyiy meil)

dpend drhe ,ixiyrd `eddééø÷å[e`xwe-]'øNò ãçà'z` xwre §©§¥©©¨¨
,enyéããäa ÷eôðå áeøòéà øãäåeaxrzde ey`x xifgd jk xg`e - ©£©¦¨§¨©£¨¥

,cgi e`vie el` mipyeäðéø÷emdipyl dpend `xwe -,'éøéNò' §¦§£¦¦
,'ixiyr' z`ixwa xyr cg`d lr dyecw ligdl ozip ,df ote`ay

àäc[ixdy-],epîéä éøéNò íL ø÷òðmdipyl `xwe xfgyk okle §¨¤¡©¥£¦¦¥¤
z` xwr `ly ote`a la` .yecw xyr cg`d mb ,'ixiyr' zg` zaa
`vi enr cgiy s` 'ixiyr' el `xw `l` dlgzn ixiyrd ly eny

.yecw xyr cg`d oi` ,xyr cg`d mb
mcw ixiyrdy ote`a `ziixad z` cinrdl ozip ji` :`xnbd dywn

,ey`x z` `ivede'íã÷ àì' àäåéðz÷`ziixaa epipy ixde - §¨Ÿ¨©¨¨¥
zvxzn .exag z` mdn cg` mcw `le ixiyra mipy e`vi ,yxetna

:`xnbdéàîoeyl'íã÷ àì',`ziixaa epipyyáeøòéà øãäc- ©Ÿ¨©©£©¦¨
`le xyr cg`d mr cgi aey `vi jk xg`e ,axrzde xicl xfgy

.eiptl ixnbl `vie enicwd
:`xnbd zxxanïàîëed`ixwy ef `ziixa zxaeq in zrcke - §©

dxe`kl ,dxiwr aygp 'xyr cg`' mya ixiyrléaøk àìc`ly - §Ÿ§©¦
,iax zrckéaø éàc,iax zrck `ziixad zxaeq m` ik -øîàä- §¦©¦¨¨©

my z`ixwy ,oldl z`aend `ziixaa xn` `ed ixdàì 'øNò ãçà'©©¨¨Ÿ
.äøé÷ò éåä̈¥£¦¨

:`xnbd zx`anàîéz eléôàzrck zxaeq `ziixady,éaøozip £¦¥¨©¦
,xnel ozipy meyn ,dxiwr dzyrp 'xyr cg`' z`ixway dyxtl

éky [dn-]éaø øîàixiyrd lr 'xyr cg`' my z`ixwy ,df llk ¦¨©©¦
wx `ed ,eny zxiwr dpi`àáeè úBîäa déì úéàc àëéäote`a - ¥¨§¦¥§¥¨

,xyrn mdilr yixtdl jixvy zenda daxd el yiyãç ïðéøîàc§¨§¦©©
øîà÷ àøeOéò`id ezpeek 'xyr cg`' zxin`ay xnel ozip ik - ¦¨¨¨©

la` ,oey`x xyrnd z` yixtn `edyàëä,`ziixaa ,o`k - ¨¨
ote`a xaecnéôè úBîäa déì úéìc`l` ,zetqep zenda el oi`y - §¥¥§¥§¥

xnel oiekzdy xnel xyt` i` df ote`ae ,cala cg` xyrn ick wx
.'xyr cg`' ixiyrl `xw m` ,jk meyne .oey`xd xyrnd `edy

.ixiyrd ly eny zxiwrk zaygp ef d`ixw
:`xnbd zl`eyéaø éàîmya e`aedy mixacl xewnd `ed dn - ©©¦

.eny zxiwrk zaygp dpi` ixiyrd lr 'xyr cg`' z`ixwy ,iax
k :`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaéøéNòì àø÷ãçàìe 'øNò ãçà' §©§¨¨¨¨£¦¦©©¨¨§©©

øNòéaøa éñBé éaø ,éaø éøác ,LBã÷ øNò ãçà ïéà ,'éøéNò' ¨¨£¦¦¥©©¨¨¨¦§¥©¦©¦¥§©¦

,LBã÷ øNò ãçà ,øîBà äãeäé'xyr cg`' ixiyrl `xwy oeik §¨¥©©¨¨¨
dtiqene .xyr cg`d z` ycwl lekie ,'ixiyr' my epnn xwre

:`ziixad,epîéä éøéNò íL ø÷òð àlL ïîæ ìk ,éaø øîà ììk§¨¨©©¦¨§©¤Ÿ¤¡©¥£¦¦¥¤
.LBã÷ øNò ãçà ïéà,ixiyrd lr 'xyr cg`' `xwy elit`y ixd ¥©©¨¨¨

jk xg` `xwy s`e ,ixiyrd ly eny zxiwrk zaygp ef d`ixw oi`
iax xn` dnl :`xnbl dywede .yecw epi` `ed ,'ixiyr' xyr cg`l
'xyr cg`' e`xwy oeik ixde ,ixiyr my xwrp `lk aygp df ote`ay

:`xnbd daiyn .eny z` epnn xwràëä ,àáø øîà`ziixaa ¨©¨¨¨¨
,àáeè úBîäa déì úéàc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîam`y iax xn` okle §©¨§¦©§§¦¥§¥¨

meyn ,eny zxiwr df oi` ,'xyr cg`' ixiyrl `xwãç ïðéøîàc§¨§¦©©
îà÷ àøeOéò,ø.lirl x`eanke ¦¨¨¨©

:`ax ixaca oecl zxfeg `xnbdéøéNòa íéðL eàöé,'ixiyr' m`xwe ¨§§©¦¨£¦¦
zeziixa dnk d`ian `xnbd .dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr

:df oic iabl zewelgyàãç àðzxyrny ,zg` `ziixa epipy - ¨¨£¨
,dfa df miaxernd minlyeeòøé`iaie ,men mda letiy cr mdipy ¦§

dnda lr llegn didi minly ody mewn lk' xn`ie ,oileg znda
.dlik`a mixzen mdipye ,minlyk daixwie ,'ef,àãç àðúå§¨¨£¨

,dfa df miaxernd minlye xyrnyeáéøwéoaxw oick mdipy ¦¨¥
mc zwixfe ,mipdkl mipzipe dtepz miperh mdly weye dfge ,minly

.rax` ody zepzn izyaCãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye - §©§¨¦¨
,dfa df miaxernd minlye xyrnyeúeîéozip `ly zngn mdipy ¨

ixiyr' oica ,zeziixad oia dxizq zeywdl yi dxe`kle .maixwdl
.'dfa df oiaxern xyr cg`e

:`xnbd zx`an,àéL÷ àì,xnel yiy meyneòøé àðúc àä- Ÿ©§¨¨§¨¨¦§
cr erxi cgi eaxrzdy minlye xyrny da epipyy ef `ziixa

zrck ,ea`zqiyàéä ïðaø,diepyíéLã÷ ïéàéáî ïéà ,éøîàc ©¨¨¦§¨§¦¥§¦¦¨¨¦
ìeñtä úéáìm`e .dtixya eaiigzie elqtiy miycwl mexbl xeq` - §¥©§

dfgd z` zzle wtqn minlyk mdipy z` aixwdl xyt` i` ,ok
ly weye dfg wx oicd xwirny oeik ,mipdkl mdipy ly weyde
mc` lk ici lr elek lk`p xyrnd eli`e ,mipdkl ozip minly
z` hrnn mipdkl ely weye dfg zpizpay `vnpe ,l`xyin
melk`iy mipdk ic e`vni `l `ny yeygl yie ,mlk`l zexyt`d
jk ici lre ,[cg` dlile mini ipy `edy] minlyd zlik` onf jeza

.xzep meyn sxydle lqtdl mdl mexbi

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום שישי עמ' ב



סט היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zexeka(iyiy meil)

dpend drhe ,ixiyrd `eddééø÷å[e`xwe-]'øNò ãçà'z` xwre §©§¥©©¨¨
,enyéããäa ÷eôðå áeøòéà øãäåeaxrzde ey`x xifgd jk xg`e - ©£©¦¨§¨©£¨¥

,cgi e`vie el` mipyeäðéø÷emdipyl dpend `xwe -,'éøéNò' §¦§£¦¦
,'ixiyr' z`ixwa xyr cg`d lr dyecw ligdl ozip ,df ote`ay

àäc[ixdy-],epîéä éøéNò íL ø÷òðmdipyl `xwe xfgyk okle §¨¤¡©¥£¦¦¥¤
z` xwr `ly ote`a la` .yecw xyr cg`d mb ,'ixiyr' zg` zaa
`vi enr cgiy s` 'ixiyr' el `xw `l` dlgzn ixiyrd ly eny

.yecw xyr cg`d oi` ,xyr cg`d mb
mcw ixiyrdy ote`a `ziixad z` cinrdl ozip ji` :`xnbd dywn

,ey`x z` `ivede'íã÷ àì' àäåéðz÷`ziixaa epipy ixde - §¨Ÿ¨©¨¨¥
zvxzn .exag z` mdn cg` mcw `le ixiyra mipy e`vi ,yxetna

:`xnbdéàîoeyl'íã÷ àì',`ziixaa epipyyáeøòéà øãäc- ©Ÿ¨©©£©¦¨
`le xyr cg`d mr cgi aey `vi jk xg`e ,axrzde xicl xfgy

.eiptl ixnbl `vie enicwd
:`xnbd zxxanïàîëed`ixwy ef `ziixa zxaeq in zrcke - §©

dxe`kl ,dxiwr aygp 'xyr cg`' mya ixiyrléaøk àìc`ly - §Ÿ§©¦
,iax zrckéaø éàc,iax zrck `ziixad zxaeq m` ik -øîàä- §¦©¦¨¨©

my z`ixwy ,oldl z`aend `ziixaa xn` `ed ixdàì 'øNò ãçà'©©¨¨Ÿ
.äøé÷ò éåä̈¥£¦¨

:`xnbd zx`anàîéz eléôàzrck zxaeq `ziixady,éaøozip £¦¥¨©¦
,xnel ozipy meyn ,dxiwr dzyrp 'xyr cg`' z`ixway dyxtl

éky [dn-]éaø øîàixiyrd lr 'xyr cg`' my z`ixwy ,df llk ¦¨©©¦
wx `ed ,eny zxiwr dpi`àáeè úBîäa déì úéàc àëéäote`a - ¥¨§¦¥§¥¨

,xyrn mdilr yixtdl jixvy zenda daxd el yiyãç ïðéøîàc§¨§¦©©
øîà÷ àøeOéò`id ezpeek 'xyr cg`' zxin`ay xnel ozip ik - ¦¨¨¨©

la` ,oey`x xyrnd z` yixtn `edyàëä,`ziixaa ,o`k - ¨¨
ote`a xaecnéôè úBîäa déì úéìc`l` ,zetqep zenda el oi`y - §¥¥§¥§¥

xnel oiekzdy xnel xyt` i` df ote`ae ,cala cg` xyrn ick wx
.'xyr cg`' ixiyrl `xw m` ,jk meyne .oey`xd xyrnd `edy

.ixiyrd ly eny zxiwrk zaygp ef d`ixw
:`xnbd zl`eyéaø éàîmya e`aedy mixacl xewnd `ed dn - ©©¦

.eny zxiwrk zaygp dpi` ixiyrd lr 'xyr cg`' z`ixwy ,iax
k :`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaéøéNòì àø÷ãçàìe 'øNò ãçà' §©§¨¨¨¨£¦¦©©¨¨§©©

øNòéaøa éñBé éaø ,éaø éøác ,LBã÷ øNò ãçà ïéà ,'éøéNò' ¨¨£¦¦¥©©¨¨¨¦§¥©¦©¦¥§©¦

,LBã÷ øNò ãçà ,øîBà äãeäé'xyr cg`' ixiyrl `xwy oeik §¨¥©©¨¨¨
dtiqene .xyr cg`d z` ycwl lekie ,'ixiyr' my epnn xwre

:`ziixad,epîéä éøéNò íL ø÷òð àlL ïîæ ìk ,éaø øîà ììk§¨¨©©¦¨§©¤Ÿ¤¡©¥£¦¦¥¤
.LBã÷ øNò ãçà ïéà,ixiyrd lr 'xyr cg`' `xwy elit`y ixd ¥©©¨¨¨

jk xg` `xwy s`e ,ixiyrd ly eny zxiwrk zaygp ef d`ixw oi`
iax xn` dnl :`xnbl dywede .yecw epi` `ed ,'ixiyr' xyr cg`l
'xyr cg`' e`xwy oeik ixde ,ixiyr my xwrp `lk aygp df ote`ay

:`xnbd daiyn .eny z` epnn xwràëä ,àáø øîà`ziixaa ¨©¨¨¨¨
,àáeè úBîäa déì úéàc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîam`y iax xn` okle §©¨§¦©§§¦¥§¥¨

meyn ,eny zxiwr df oi` ,'xyr cg`' ixiyrl `xwãç ïðéøîàc§¨§¦©©
îà÷ àøeOéò,ø.lirl x`eanke ¦¨¨¨©

:`ax ixaca oecl zxfeg `xnbdéøéNòa íéðL eàöé,'ixiyr' m`xwe ¨§§©¦¨£¦¦
zeziixa dnk d`ian `xnbd .dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr

:df oic iabl zewelgyàãç àðzxyrny ,zg` `ziixa epipy - ¨¨£¨
,dfa df miaxernd minlyeeòøé`iaie ,men mda letiy cr mdipy ¦§

dnda lr llegn didi minly ody mewn lk' xn`ie ,oileg znda
.dlik`a mixzen mdipye ,minlyk daixwie ,'ef,àãç àðúå§¨¨£¨

,dfa df miaxernd minlye xyrnyeáéøwéoaxw oick mdipy ¦¨¥
mc zwixfe ,mipdkl mipzipe dtepz miperh mdly weye dfge ,minly

.rax` ody zepzn izyaCãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye - §©§¨¦¨
,dfa df miaxernd minlye xyrnyeúeîéozip `ly zngn mdipy ¨

ixiyr' oica ,zeziixad oia dxizq zeywdl yi dxe`kle .maixwdl
.'dfa df oiaxern xyr cg`e

:`xnbd zx`an,àéL÷ àì,xnel yiy meyneòøé àðúc àä- Ÿ©§¨¨§¨¨¦§
cr erxi cgi eaxrzdy minlye xyrny da epipyy ef `ziixa

zrck ,ea`zqiyàéä ïðaø,diepyíéLã÷ ïéàéáî ïéà ,éøîàc ©¨¨¦§¨§¦¥§¦¦¨¨¦
ìeñtä úéáìm`e .dtixya eaiigzie elqtiy miycwl mexbl xeq` - §¥©§

dfgd z` zzle wtqn minlyk mdipy z` aixwdl xyt` i` ,ok
ly weye dfg wx oicd xwirny oeik ,mipdkl mdipy ly weyde
mc` lk ici lr elek lk`p xyrnd eli`e ,mipdkl ozip minly
z` hrnn mipdkl ely weye dfg zpizpay `vnpe ,l`xyin
melk`iy mipdk ic e`vni `l `ny yeygl yie ,mlk`l zexyt`d
jk ici lre ,[cg` dlile mini ipy `edy] minlyd zlik` onf jeza

.xzep meyn sxydle lqtdl mdl mexbi
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ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על 
שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע - 
סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר ארויפגעלייגט די 

הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם" 
תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל  ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ָבא ִמּשְׁ ַהּסָ
ר,  ַנת תקס"ט אֹו תק"ע – ִסּפֵ ֵקן – ׁשְ נּו ַהּזָ ִליַאִדי ֵאֶצל ַרּבֵ ִבּקּורֹו ּבְ יד. ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ָאר ֲחֵבָריו ּתַ ׁשְ
י,  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ ֹלׁש ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ּוֵמָאז ַחם ִלי".
ַכח ָלַעד. ּלֹא ִיּשָׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ּסּוִרים ַהּבָ יַח ִצְדֵקנּו, ְוַהּיִ ה ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ֻאּלָ ָרֵאל, ָהֵעת ַהּזֹאת ִהיא מֹוֵעד ַהּגְ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשֶׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֶבר ֲאׁשֶ ם )ִיְרְמָיה יז, ה( "ָארּור ַהּגֶ ַבר ַהּשֵׁ ְלָחָמה, ִזְכרּו ּדְ לֹות ַהּמִ ָלֶכם ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ַאֲחֵרי ּכְ

ר ְזֹרעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ
ָקרֹוב  א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ׁש. ַמּמָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
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היום יום . . . ע

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ֶאת ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך ניט 
הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  הּוא ּכְ ַעם, ׁשֶ "ּב[ ַהּטַ י ]ָהַרׁשַ י ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ ל, ׁשָ ִניּתְ ּלֹא ִלְלֹמד ּבְ ּנֹוֲהִגים ׁשֶ ַמה ּשֶׁ
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ מֹוֶנה ַהּשָׁ ּשְׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ק ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר 

האבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
ויענהו אדמוה"ז: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא 
במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו 
השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט מען נעהנטער 

צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ תּוב "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ ַמח ֶצֶדק" ֶיֶלד ְוָלַמד ֶאת ַהּכָ ְהיֹות ַה"ּצֶ ּבִ
ִנים ַהּטֹובֹות  ֵרה ַהּשָׁ ַבע ֶעׂשְ ַעל־ַהּטּוִרים – ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַחי ֶאת ׁשְ רּוׁש ּבַ י ּפֵ ם לֹו מֹורֹו – ַעל ּפִ ְרּגֵ ּתִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



עי היום יום . . . 
ֲעֹקב ָאִבינּו,  ּיַ ֵכן ׁשֶ ֵקן: ֲהִיּתָ ַאל ֶאת ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְיָתה ֵמַה"ֵחֶדר", ׁשָ א ַהּבַ ּבָ ׁשֶ ִמְצַרִים. ּכְ יֹוֵתר ּבְ ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ
ָנה", ְוִאיָתא  ׁשְ ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ם ּתֹוָרה ְוׁשֶ ֵהא ׁשָ ּתְ ְלמּוד, ׁשֶ ית ּתַ י ְנֶחְמָיה, ְלַהְתִקין לֹו ּבֵ "י – ָאַמר ַרּבִ ַרׁשִ ְדָרׁש – מּוָבא ּבְ ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ׁשְ ּגֹ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ַהּשְׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ ׁשְ "ּגֹ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג זָאל 
מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך אויך נוהג 

געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zexeka(iying meil)

ie`xd oipn' ly llka miielzd mitqep mipic iwelig d`ian `xnbd
:'xhetíéàìè øNò äòaøà Bì eéä ,àáø øîàåxyrna miaiigd §¨©¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¦
,dndaøécì ïñéðëäå,migzt dnk el yiyeàöéådligzäML §¦§¦¨§¦§¨§¦¨

,äæ çúôaåe`vi jk xg`äæ çúôa äòaøà,[xg` gzta-]äòaøàå §¤©¤§©§¨¨§¤©¤§©§¨¨
íL eøéizLðe`vi ea ote`a ielz oicd ,xicd jezaäòaøà íúBà ¦§©§¨¨©§¨¨

,xicayçúôa íàe`vi eaäMMämd mipey`xd,eàöémd ¦©¤©©¦¨¨§
e ,xyrnl mitxhvníäî ãçà ìèBð,eyixtne ,oexg` `veid z` - ¥¤¨¥¤

øàMäå,xg`d gztdn e`viy drax`de -,øçà ïøBâì ïéôøèöî §©§¨¦§¨§¦§¤©¥
.xg` gzta dyrpy df xyrna exhtp `ly oeikåàì íàå`l m`e - §¦¨

e`viy gzta `l` ,mipey`xd dyy e`vi ea gzta mipexg`d e`vi
ixd ,xica ex`ypy e` mipey`xd drax`däMLmipey`xd ¦¨

,ïéøeètmiie`x eide ,xica dxyr eid z`vl elgdy zra ik §¦
,xyrzdläòaøà äòaøàågzta mipey`x e`viy drax` mze`e - §©§¨¨©§¨¨

,xica exzep e` mdixg` e`viy mixg`d drax`de ,xg`dïéôøèöî¦§¨§¦
,øçà ïøBâìdxyr xica eid `l xak ,z`vl elgdy zray oeik §¤©¥

.mxhet mpiipn oi` df ote`ae ,mi`lh
:sqep oiceàöédligzäòaøàmi`lhå ,äæ çúôae`vi jk xg` ¨§©§¨¨§¤©¤§

íL eøéizLðå ,äæ çúôa äMLxicaäòaøà,mi`lhíúBà íà ¦¨§¤©¤§¦§©§¨©§¨¨¦¨
,eàöé äMMä çúôa ,äòaøàdxyr oipnl enilyd mz`iviay ixd ©§¨¨§¤©©¦¨¨§
e ,gztd eze`n e`viy mi`lhãçà íäî ìèBð,xyrnløàMäå- ¥¥¤¤¨§©§¨

,xg` gztn dligz e`viy mi`lh drax` mze`eíéøeètxyrnn §¦
oipn' df did e`viy zra ik ,xyrn mdilr yxted `ly s` lr

.'ie`xdåàì íàåe`viy gzta mipexg`d drax`d e`vi `l m`e - §¦¨
ex`ypy e` mipey`xd drax`d e`viy gzta `l` ,dyyd ea

d ixd ,xicaäòaøàmipey`x e`viyåd okäMLmdixg`l e`viy ©§¨¨§¦¨
,ipyd gzta,íéøeètmi`lh dxyr oiicr eid z`vl elgdy zra ik §¦

,xyrn aeign xhetd 'ie`xd oipn' df dide ,xicaåmze` eli` §
äòaøà,mipey`xd drax`d ea e`viy gzta e`vie ,xica exzepy ©§¨¨

,øçà ïøBâì ïéôøèöî`l xak m`pny zra ik ,mpiipna exhtp `le ¦§¨§¦§¤©¥
.'ie`xd oipn' df did `le ,mi`lh dxyr xica eid

:sqep oic,äæ çúôa äòaøà eàöéíL eøéizLðå ,äæ çúôa äòaøàå ¨§©§¨¨§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§¦§©§¨
xicaäML,mi`lheàöé äML ïúBà íàmlekãçà çúôamze`n ¦¨¦¨¦¨¨§§¤©¤¨

,mi`lh drax` e`viy migztdãçà íäî ìèBð,xyrnløàMäå ¥¥¤¤¨§©§¨
,xg` gztn e`viyíéøeèteid z`vl elgdy zra ik ,xyrnn §¦

,'ie`xd oipn' df dide ,xica miyak dxyr oiicråàì íàå`l m`e - §¦¨
ixd ,dligzn drax` mda e`viy migztd ipyn cg`a dyyd e`vi

eid zg` lkay zepey`xd zeveawdäòaøà,mi`lh,íéøeètoeik ©§¨¨§¦
,'ie`xd oipn' df dide ,xica dxyr oiicr eid z`vl elgdy zray

åd eli`äML,mipexg`d,øçà ïøBâì ïéôøèöîelgdy zray oeik §¦¨¦§¨§¦§¤©¥
.'ie`xd oipn' df did `le xica mi`lh dxyr eid `l xak z`vl

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîzylya `ax epl ycig dn - ©¨©§©¨
epcnll `a ike ,el` mipte`àáø äøîàäå ,øèBt éeàøä ïéðîc§¦§¨¨¨¥§¨¨¨¨¨¨

àðîæ àãçdna yecig oi`e ,lirl df oic `ax epcnil xak ixde - £¨¦§¨
aiyn .df ote`a aey df oic xn`e xfgyxefgl jxved `ax :`xnbd d
ik ,el` mipte`a oicd z` epcnlleàîéúc eäî,xn`z `ny - ©§¥¨

mpn`ïðéøîà éeàøä ïéðî éàcåie`x oipnd i`cey ote`a - ©©¦§¨¨¨¨§¦©
micner i`ce xica mixzepde ,dxyr eidy oebke ,eteqa xyrzdl
ixd ,dxyr oipnl epnpy el`l sxhvdle gztd eze`n z`vl
mi`lhd ezn seqa m` s` ,oipnd ici lr mixhtp dligz mi`veidy

la` ,xyrnl dlh yxted `le xicd jezaéeàøä ïéðî ÷ôñote`a - §¥¦§¨¨¨
,xyrn icil mipnpd mi`lhd e`eai `ly okzi oipnd zra xaky
cg` gzta mdn drax` e`vie mi`lh xyr drax` yiy oebke
gzta dxyr dpniy ze`ce oi` df ote`ay ,xg` gzta drax`e

meyn ,cg`cmixzepdàëäì éæçãå àëäì éæço`kl miie`x - §£¦§¨¨§©£¦§¨¨
drax`d e`viy gzta z`vl mileki md ,xnelk ,o`kl miie`xe
z`vl mb mileki j` ,xyrn xeriyl mdnr sxhvdle mipey`xd
did ,mixg`d drax`d mr xyrn xeriyl sxhvdle xg`d gzta

df ote`ay xnel mewnïðéøîà àìxhete ie`xd oipnk aygp oipndy Ÿ¨§¦©
,xyrnnïì òîLî à÷oipn' aygp oipnd df ote`a mby ,`ax ¨©§©¨

e`vi gztd eze`ay ie`x dide ez`ivia dpnpy in lke ,'ie`xd
.xyrnn xeht ,dxyr

:dnda xyrn ipica `ax xn`y sqep oic d`ian `xnbd,àáø øîàå§¨©¨¨
äøNò øBøáà øîàé àì ,íéàìè øNò äMîç Bì eéämi`lh ¨£¦¨¨¨§¨¦ŸŸ©¤§£¨¨

miyegkãçà íäî ìBhàå ,øécì íñéðëàå,xyrnløàMäåuegny §©§¦¥©¦§¤¥¤¤¨§©§¨
eidi xiclíéøeètxcrl cg` xica etxhvd `l md ixdy ,xyrnn §¦

,dxyr lyäøNò àéöBîe ,øécì ïñðBk àlà,oipna xicd gzta ¤¨§¨©¦¦£¨¨
ãçà íäî ìèBðå,xyrnløàMäå,xica mixzepd dyngde - §¥¥¤¤¨§©§¨

øçà ïøBâì ïéôøèöîonf cr el ecleeiy zendad mr xyrzdl ¦§¨§¦§¤©¥
.mdilr lg xaky dnda xyrn aeign mixhtp mpi`e `ad oxebd

:`ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦
,`ax ixack `ziixaa okíéàìè øNò äMîç Bì eéä̈£¦¨¨¨§¨¦

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום חמישי עמ' ב



v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב טבת י"ג ראשון יום מחלה דמי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰úBçt ìkä íà ...äìç̈¨¦©Ÿ¨

.LL ïéðîì ïéìBò Z íéðL òaøàî¥©§©¨¦¦§¦§©¥

מקצת חלו שאם שכירים, שאר לגבי מכאן הלומדים יש

מלא. שכר ונוטלים להשלים, חייבים אין העבודה מזמן

התוספות ז)אך יז, הגמרא(קדושין מדברי כך על עז,הקשו (ב"מ

שישא) העבודה, באמצע פועל של החזרה אפשרות אודות

עצם לגבי רק הוא שהדיון ומשמע לאונס, רגיל מקרה בין הבדל

לא ובהיתר באונס בו חזר שאפילו ברור אך החזרה, אפשרות

שכר! יקבל

ולכן לאדונו קנוי גופו עבד לשכיר: עבד בין חילקו ולכן

הקונה (כמו לאדון הוא ההפסד לעבוד מסוגל ואינו חלה כאשר

תשלום מקבל אלא קנוי גופו אין שכיר אך והתקלקל), חפץ

לתשלום. זכאי אינו עבד לא ואם העבודה, תמורת

שם)והריטב"א עצמו(קדושין שמשכיר פועל בין מחלק

לעבד שכר, לתבוע יכול אינו נעשתה לא ואם מסוימת, למלאכה

ממנו. שידרשו המלאכות לכל עצמו את המשכיר

החושן' ה'קצות סק"ט)וכתב שלג התוספות(סי' שלשיטת ,

שכר מקבל שכיר אין המלאכות, לכל עצמו משכיר אם אפילו

לשלם יש עברי, עבד דין שאין בימינו ולכן המחלה, ימי על

פועל הריטב"א, לשיטת אך שעשה. מה על רק לשכיר

על גם שכר שמקבל עברי כעבד דינו המלאכות לכל שהשתעבד

באונס. עבד שלא הזמן מקצת

בעת מראש שכרו שקיבל עבד אחר: באופן מחלקים ויש

שכר קיבל לא כאשר אך חלה, אם להשלים צריך אינו המכירה

ישלים לא אם לשלם הבית בעל על אין סי'מראש פ"ו ב"מ (רא"ש

הרמ"או) הביא וכן ס"ה). שלג סי' הפועל(חו"מ קיבל כבר ש"אם

להחזיר". צריך דאינו אומרים יש שכרו, המלמד או

זמן בתחילת אירעה כשהמחלה אחרת: מחלקים ויש

ולא למלאכה כך אחר קיבלו הבית ובעל מאחר הרי השכירות,

על מחל הסתם מן המחלה, תקופת את משכרו לו שינכה אמר

אין בעבודה, המשיך לא כך ואחר הזמן בסיום כשחלה אך כך,

כך על ישלם לא ולכן מחל הבית שבעל שם)הוכחה .(רא"ש

ה'תשע"ב טבת י"ד שני יום העבד של מעמדו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰õøàa øeøçL èâ àéánä©¥¦¥¦§§¤¤

éøö ïéà Z ìàøOé,õøàì äöeçáe .ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîBì C ¦§¨¥¥¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©§¨¨¨¤

ízçð éðôáe ázëð éðôa :çéìMä øîàå ,Bîi÷ì ïééeöî íéãò ïéà íà¦¥¥¦§¦§©§§¨©©¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©

.Bîei÷ eäæ Z¤¦

גירושין הכ"ד)בהלכות אינה(פ"ז שאישה הרמב"ם, כתב

הבעל כן אם (אלא נחתם ובפני נכתב בפני הגט על לומר צריכה

בטל, או מזויף הוא שמא חוששים ולא במפורש), כך התנה

גם לחוש יש בהן", וכיוצא אלו לדברים לחוש תבוא "שאם

ביטל הבעל ושמא פסולים העדים היו שמא אותו נותן כשהבעל

ולכן לשמה, נכתב לא הגט ושמא הנתינה, קודם הגט את

מביאה האישה כאשר וגם כשרות. חזקת על הגט את מעמידים

האיסורין דיני "שאין כשרות חזקת על אותו מעמידים הגט את

חזקת על (הגט) השטר את מעמידים אלא הממונות", כדיני

כשרותו.

חזקת על השטר את מעמידים היינו לא ממונות שבדיני מכאן

נחתם". ובפני נכתב "בפני האמירה את מזקיקים אלא כשרות

עבד שגם הרמב"ם כותב עבדים, בהלכות כאן כן, אם ולמה,

נחתם"? ובפני נכתב "בפני שחרורו שטר על לומר צריך איננו

ערו)והביאור סי' ח"ג אחיעזר שו"ת א. ט, גיטין יהושע :(פני

אינ עבד של השחרור שטר אלאיסוד ממון קנייני הפקעת ו

הלכתית מהגדרה והוצאתו עבדות ואיסורי דיני להפקיע עיקרו

ומאחר ממילא. פקע הממון וחיוב באיסורין, מיוחד מעמד בעלת

גם חל נשים, כגיטי איסורים בדיני נכלל עבד שחרור שטר שגם

ובפני נכתב "בפני באמירת השטר את לקיים הפטור עליו

נחתם".

ה'תשע"ב טבת ט"ו שלישי יום מהשבי שנפדה עבד

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰àì íà ..äaLpL ãáò¤¤¤¦§¨¦Ÿ

ì BúBà äãBtä Z ïBLàø Baø epnî LàéúðBðBéãt ìèBð ãáò íL ¦§¨¥¦¤©¦©¤§¥¤¤¥¦§

ì eäãt íàå ;Baøì øæBçå ,BaøîïBLàøä Baøì øæBç Z ïéøBç ïa íL ¥©§¥§©§¦¨¨§¥¤¦¥§©¨¦

.íeìk àìa§Ÿ§

בתוספתא הוא זו הלכה שמקור מבאר משנה' (גיטיןה'לחם

ה"ז) גמליאלפ"ז בן שמעון רבן כנעני(שם)וכדעת עבד שהפודה

העבד שעדיין כיון – ממנו התייאש לא האדון אם שנשבה,

לשם פדהו אם ובין עבד לשם פדהו אם בין הרי אדונו, ברשות

פדוהו שאם קמא תנא כדעת (שלא הראשון לרבו חוזר חורין, בן

הראשון). לרבו חוזר אינו חורין בן לשם

שגם היא, גמליאל בן שמעון רבן דברי משמעות ומקשה:

דמי את לתת צריך הראשון לרבו וחוזר חורין בן לשם פדהו אם

רק הפדיון דמי את ששילם כיון העבד, את שפדה למי פדיונו

הראשון. לרבו שיחזור דעת על ולא חורין בן שיהיה דעת על

כלום"? בלא הראשון לרבו ש"חוזר הרמב"ם כתב כן אם ומדוע

ומיישב: מחדש הזקן ואדמו"ר

שרבו לפני עבד), (לשם העבד את הפודה באמת מדוע

את לפודה להשיב הראשון רבו חייב ממנו, התייאש הראשון

לפודה ישלם לא אם כי היא שהסיבה לומר אין הפדיון? דמי

פדהו "אם מדוע כן, אם כי שנשבה, עבד מלפדות אנשים יימנעו

יש כאן גם הרי כלום", בלא הראשון לרבו חוזר חורין בן לשם

יימנעו הפדיון דמי את לפודה ישלמו לא שאם לחשש מקום

שנשבה? העבד את מלפדות האנשים

הביאור: אלא
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כי ידיו, למעשה אותו קונה עבד לשם מהשבי עבד הפודה

זוכה דמלכותא' 'דינא ומצד המלך ברשות נעשתה השביה

העבד של ידיו במעשה הגוי להלןהשבאי ה"ד)(ראה אמנם,פ"ט .

אבל העבד, בגוף גם השבאי זוכה ממנו מתייאש רבו כאשר

ידיו. מעשה את רק קונה הוא היאוש לפני

ממנו, התייאש לא שרבו אף מהשבי העבד את הפודה ולכן,

לשלם הראשון רבו צריך כך ומשום ידיו, למעשה אותו קונה

העבד ידי מעשה את לקנות כדי – הפדיון דמי את לפודה

מהפודה.

לשלם עליו עבד לשם נעשתה הפדייה כאשר רק לפיכך,

בן לשם פדהו כאשר אבל ידיו, למעשה העבד את שקנה לפודה

לא גם אותו, לקנות כוונה כל העבד לפודה הייתה לא חורין

לפודה. לשלם חיוב אין וממילא ידיו למעשה

(`"wq `"ew xwtd ,n"eg ,f"dc` r"ey)

ה'תשע"ב טבת ט"ז רביעי יום באונסין? חייב השואל אין מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,ìkä ílLî Z ìàBMä©¥§©¥©Ÿ

.äfî ìBãb ñðà BòøàL ïéa ...ìeàMä øácä ãáàL ïéa¥¤¨©©¨¨©¨¥¤¥§Ÿ¤¨¦¤

ושדדו שודדים ובאו מחבירו קודש ספר ששאל באחד מעשה

הר"ן ופסק הספר. את י"ט)ממנו סי' מלשלם(שו"ת פטור שהשואל

דין הוא שונה – באונסין חייב ששואל אף כי הספר, תמורת

קודש. ספר השאלת

שלו" הנאה "כל כי באונסין חייב שואל השינוי: (ב"מוטעם

ב) איןצד, למשאיל ואילו ששאל מהחפץ נהנה הוא שרק היינו ,

את למשאיל להחזיר השואל את חייבו ולכן מכך, הנאה כל

באונס. גם תמורתו או החפץ

והיא הנאה לו יש למשאיל גם קודש ספר בהשאלת אך

יוסף רב לדעת כלומר, יוסף". דרב ב)"פרוטה נו, שומר(ב"ק

עיסוקו בעת כי ואבידה, בגניבה החייב שכר כשומר דינו אבידה

פטור במצוה ("העוסק לעני צדקה מנתינת הוא פטור באבידה

את המשאיל אף ולכן כשכר. נחשב זה וחסכון המצוה") מן

הוא וגם אבידה, כשומר מצדקה פטור מצוה, בכך ומקיים הספר

באונסין לחייבו אין נהנה, השואל רק שלא וכיון חו"מנהנה. (ש"ך

כט) ס"ק עב .סי'

חייב קודש ספר השואל גם אפרים' ה'מחנה לדעת אך

הרמב"ם לשון ממשמעות כי ד')באונסין, לדייק(בהל' יש

מתוך לומד שהשואל בעת רק קיימת הספר בהשאלת שהמצווה

בעת כי יוסף', דרב מ'פרוטה הנאה למשאיל אין כן, ואם הספר.

חייב עני לפניו יזדמן ואם מצוה, מקיים איננו הספר השאלת

ספרו מתוך ילמד כשהשואל כך, אחר וגם צדקה. לו לתת הוא

הוא אין שעה באותה כי צדקה, בנתינת המשאיל מחויב בוודאי

המצוה. מן פטור במצוה ה'עוסק' רק והרי במצוה, עסוק

ה'תשע"ב טבת י"ז חמישי יום לשוכר המשכיר חיובי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰Z Bøúñ íà ìáà ...£¨¦§¨

äæì BøékOäL øçà øæç íà ïëå ...øçà úéa Bì ãéîòäì áiç©¨§©£¦©¦©¥§¥¦¨©©©¤¦§¦¨¤

úeøéëO òé÷ôäL ,ñpà Bà íéáëBk ãáBòì Bøëî Bà BøékOäå§¦§¦§¨§¥¨¦©¨¤¦§¦©§¦

.BúBîk øçà úéa Bì øékOäì áiç äæ éøä Z ïBLàøä̈¦£¥¤©¨§©§¦©¦©¥§

להעמיד המשכיר חייב אלה במקרים מדוע להקשות: יש

אינו אך הנזק על לשלם חייב מזיק שכל בעוד חדש בית לשוכר

שהזיק? זה במקום אחר חפץ לניזק לספק חייב

'בית כשאמר כי מובן, הטעם לאחר שהשכיר באופן אמנם,

'חמור באומר כמו לשוכר, הבית השתעבד לך' משכיר אני זה

כדי הנבלה בדמי יש שאם החמור, ומת לך' משכיר אני זה

את כשמכר כאן וכן זאת, לעשות עליו אחרת בהמה לרכוש

תנאי את למלא כדי עבורו שקיבל הדמים משועבדים הבית

אחר. בית למשכיר ולהעמיד השכירות

עליהם שחל דמים קיבל לא הרי הבית את סתר כאשר אך

דין נשתנה ובמה נזיקין, מדיני רק הוא והחיוב לשוכר שיעבוד

הדמים? בתשלום רק המחויב מזיק משאר זה

המשפט' ב'נתיבות סק"ה)ומבאר שיב :(סי'

משום אלא הנזק בגלל אינו חדש בית לו להעמיד החיוב

לשוכר, חיובו את לקיים חיוב עליו חל השכירות שבשעת

אחר בית לו להעמיד חייב אינו לך' משכיר אני זה 'בית ובאומר

מעות ללווה דומה שהדבר משום מחמתו, שלא נעשה כשהנזק

לייחד ניתן אך החוב, לפירעון משתעבדים שנכסיו מחברו

כאן וכן 'אפותיקי'. - החוב ייגבה ממנו שרק מסוים חפץ מראש

כלפי חיובו לקיום ישתעבד הוא שרק הזה הבית את ייחד

התקלקל או נשרף שאם 'אפותיקי', כדין הוא הדין ולכן השוכר,

את קלקל הלווה כן אם (אלא אחרים מנכסים גובים אין

משועבדים). נכסיו שאר גם שאז בעצמו ה'אפותיקי'

ה'תשע"ב טבת י"ח שישי יום הצליח שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰àéáäì ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥§¨¦

ïúBð Z àéái äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL Bì§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©¨¦¥

àìå àöî àìå Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëO .íìOî BøëO Bì§¨¨§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©§Ÿ¨¨§Ÿ

.íìLî BøëO Bì ïúBð Z àéáä¥¦¥§¨¨§¨

א)שנינו קטו, של(ב"ק בכדו בא וזה יין של בחביתו בא "זה :

לאיבוד, ילך הדבש שמא חשש ויש נסדק הדבש וכד דבש",

החבית בעל שפך מהיין, יקר היה הדבש ימים שבאותם וכיון

במשנה: ואמרו ולהצילו. לתוכה הדבש את להעביר כדי היין את

שלי", דמי לי נותן ואתה שלך את "אציל החבית בעל אמר אם

דמי הדבש, מילוי של עבודה שכר לו לתת חייב הדבש בעל

אם אך שנשפך, היין דמי את וגם בחבית השימוש על שכירות

על רק אלא שנשפך היין על משלם אינו במפורש כך סוכם לא

והשכירות. העבודה

א)ובגמרא קטז, רבי:(שם את רב בעלשאל דבר של בסופו אם
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כי ידיו, למעשה אותו קונה עבד לשם מהשבי עבד הפודה

זוכה דמלכותא' 'דינא ומצד המלך ברשות נעשתה השביה

העבד של ידיו במעשה הגוי להלןהשבאי ה"ד)(ראה אמנם,פ"ט .

אבל העבד, בגוף גם השבאי זוכה ממנו מתייאש רבו כאשר

ידיו. מעשה את רק קונה הוא היאוש לפני

ממנו, התייאש לא שרבו אף מהשבי העבד את הפודה ולכן,

לשלם הראשון רבו צריך כך ומשום ידיו, למעשה אותו קונה

העבד ידי מעשה את לקנות כדי – הפדיון דמי את לפודה

מהפודה.

לשלם עליו עבד לשם נעשתה הפדייה כאשר רק לפיכך,

בן לשם פדהו כאשר אבל ידיו, למעשה העבד את שקנה לפודה

לא גם אותו, לקנות כוונה כל העבד לפודה הייתה לא חורין

לפודה. לשלם חיוב אין וממילא ידיו למעשה

(`"wq `"ew xwtd ,n"eg ,f"dc` r"ey)

ה'תשע"ב טבת ט"ז רביעי יום באונסין? חייב השואל אין מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,ìkä ílLî Z ìàBMä©¥§©¥©Ÿ

.äfî ìBãb ñðà BòøàL ïéa ...ìeàMä øácä ãáàL ïéa¥¤¨©©¨¨©¨¥¤¥§Ÿ¤¨¦¤

ושדדו שודדים ובאו מחבירו קודש ספר ששאל באחד מעשה

הר"ן ופסק הספר. את י"ט)ממנו סי' מלשלם(שו"ת פטור שהשואל

דין הוא שונה – באונסין חייב ששואל אף כי הספר, תמורת

קודש. ספר השאלת

שלו" הנאה "כל כי באונסין חייב שואל השינוי: (ב"מוטעם

ב) איןצד, למשאיל ואילו ששאל מהחפץ נהנה הוא שרק היינו ,

את למשאיל להחזיר השואל את חייבו ולכן מכך, הנאה כל

באונס. גם תמורתו או החפץ

והיא הנאה לו יש למשאיל גם קודש ספר בהשאלת אך

יוסף רב לדעת כלומר, יוסף". דרב ב)"פרוטה נו, שומר(ב"ק

עיסוקו בעת כי ואבידה, בגניבה החייב שכר כשומר דינו אבידה

פטור במצוה ("העוסק לעני צדקה מנתינת הוא פטור באבידה

את המשאיל אף ולכן כשכר. נחשב זה וחסכון המצוה") מן

הוא וגם אבידה, כשומר מצדקה פטור מצוה, בכך ומקיים הספר

באונסין לחייבו אין נהנה, השואל רק שלא וכיון חו"מנהנה. (ש"ך

כט) ס"ק עב .סי'

חייב קודש ספר השואל גם אפרים' ה'מחנה לדעת אך

הרמב"ם לשון ממשמעות כי ד')באונסין, לדייק(בהל' יש

מתוך לומד שהשואל בעת רק קיימת הספר בהשאלת שהמצווה

בעת כי יוסף', דרב מ'פרוטה הנאה למשאיל אין כן, ואם הספר.

חייב עני לפניו יזדמן ואם מצוה, מקיים איננו הספר השאלת

ספרו מתוך ילמד כשהשואל כך, אחר וגם צדקה. לו לתת הוא

הוא אין שעה באותה כי צדקה, בנתינת המשאיל מחויב בוודאי

המצוה. מן פטור במצוה ה'עוסק' רק והרי במצוה, עסוק

ה'תשע"ב טבת י"ז חמישי יום לשוכר המשכיר חיובי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰Z Bøúñ íà ìáà ...£¨¦§¨

äæì BøékOäL øçà øæç íà ïëå ...øçà úéa Bì ãéîòäì áiç©¨§©£¦©¦©¥§¥¦¨©©©¤¦§¦¨¤

úeøéëO òé÷ôäL ,ñpà Bà íéáëBk ãáBòì Bøëî Bà BøékOäå§¦§¦§¨§¥¨¦©¨¤¦§¦©§¦

.BúBîk øçà úéa Bì øékOäì áiç äæ éøä Z ïBLàøä̈¦£¥¤©¨§©§¦©¦©¥§

להעמיד המשכיר חייב אלה במקרים מדוע להקשות: יש

אינו אך הנזק על לשלם חייב מזיק שכל בעוד חדש בית לשוכר

שהזיק? זה במקום אחר חפץ לניזק לספק חייב

'בית כשאמר כי מובן, הטעם לאחר שהשכיר באופן אמנם,

'חמור באומר כמו לשוכר, הבית השתעבד לך' משכיר אני זה

כדי הנבלה בדמי יש שאם החמור, ומת לך' משכיר אני זה

את כשמכר כאן וכן זאת, לעשות עליו אחרת בהמה לרכוש

תנאי את למלא כדי עבורו שקיבל הדמים משועבדים הבית

אחר. בית למשכיר ולהעמיד השכירות

עליהם שחל דמים קיבל לא הרי הבית את סתר כאשר אך

דין נשתנה ובמה נזיקין, מדיני רק הוא והחיוב לשוכר שיעבוד

הדמים? בתשלום רק המחויב מזיק משאר זה

המשפט' ב'נתיבות סק"ה)ומבאר שיב :(סי'

משום אלא הנזק בגלל אינו חדש בית לו להעמיד החיוב

לשוכר, חיובו את לקיים חיוב עליו חל השכירות שבשעת

אחר בית לו להעמיד חייב אינו לך' משכיר אני זה 'בית ובאומר

מעות ללווה דומה שהדבר משום מחמתו, שלא נעשה כשהנזק

לייחד ניתן אך החוב, לפירעון משתעבדים שנכסיו מחברו

כאן וכן 'אפותיקי'. - החוב ייגבה ממנו שרק מסוים חפץ מראש

כלפי חיובו לקיום ישתעבד הוא שרק הזה הבית את ייחד

התקלקל או נשרף שאם 'אפותיקי', כדין הוא הדין ולכן השוכר,

את קלקל הלווה כן אם (אלא אחרים מנכסים גובים אין

משועבדים). נכסיו שאר גם שאז בעצמו ה'אפותיקי'

ה'תשע"ב טבת י"ח שישי יום הצליח שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰àéáäì ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥§¨¦

ïúBð Z àéái äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL Bì§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©¨¦¥

àìå àöî àìå Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëO .íìOî BøëO Bì§¨¨§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©§Ÿ¨¨§Ÿ

.íìLî BøëO Bì ïúBð Z àéáä¥¦¥§¨¨§¨

א)שנינו קטו, של(ב"ק בכדו בא וזה יין של בחביתו בא "זה :

לאיבוד, ילך הדבש שמא חשש ויש נסדק הדבש וכד דבש",

החבית בעל שפך מהיין, יקר היה הדבש ימים שבאותם וכיון

במשנה: ואמרו ולהצילו. לתוכה הדבש את להעביר כדי היין את

שלי", דמי לי נותן ואתה שלך את "אציל החבית בעל אמר אם

דמי הדבש, מילוי של עבודה שכר לו לתת חייב הדבש בעל

אם אך שנשפך, היין דמי את וגם בחבית השימוש על שכירות

על רק אלא שנשפך היין על משלם אינו במפורש כך סוכם לא

והשכירות. העבודה

א)ובגמרא קטז, רבי:(שם את רב בעלשאל דבר של בסופו אם
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חייב אז גם האם אבד, הדבש וגם במלאכתו הצליח לא החבית

או כספו, את הפסיד שלמעשה היין בעל את לפצות הדבש בעל

לפיצוי? זכאי אינו הדבש את הציל שלא כיוון

ברור כלומר, שכרו". אלא לו אין שאלה? "וזו רבי: לו ענה

את ושאל רב חזר הפיצוי. את ולא העבודה שכר רק שמקבל

ודרומסקנין כרוב להביא הפועל את "השוכר שנינו הלוא רבי:

שהבריא או שמת החולה] [את ומצאו [השליח] והלך לחולה,

הועיל לא שהשליח פי על שאף הרי משלם!". שכרו לו נותן –

שהרי שליחותו עשה השליח שם, רבי: לו ענה לו! לשלם חייב

את ביצע לא כאן אך עשה, וכך הדברים את להביא נשלח

הדברים. את להציל השליחות

כאן הרמב"ם דברי בין ההבדל מה משנה': ה'לחם שואל

את "השוכר לרבי) רב שציטט הברייתא של ברישא (שמקורם

שם מצא ולא והלך למקום ממקום שליחות לו להביא הפועל

הציל", ולא להציל "ירד של לדין שכרו", לו נותן – יביא מה

והרי שהפסיד, מה תמורת מקבל ואינו שכרו אלא לו אין בו

צדדית ומסיבה משימה, לבצע הלך השליח המקרים בשני

למלאה? הצליח לא השליחות) ביצוע באיכות קשורה (שאינה

אפרים' ה'מחנה ח)ומבאר סי' ויש(שכירות טירחה' 'שכר יש :

והשליח טרחה טעונה שהשליחות לנו ידוע אם הצלחה'. 'שכר

במידת תלות בלי טרחה, שכר לו להעניק יש – טרח אכן

הטירחה. שכר את לקבל עליו המקרים, בשני ואכן ההצלחה.

הנוסף השכר על מראש שהסיכום פשוט להציל' ב'ירד אולם

השליח כישלון, של במקרה ולכן, השליחות. בהצלחת מותנה

בתוצאות. יישא

ה'תשע"ב טבת י"ט קודש שבת תלין' 'בל איסור

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö :BçeìL ¨¥¦§¥

íäéðL Z úéaä ìòa ìò íëøëO :íäì øîà ,íéìòBt éì øëOe§Ÿ¦£¦¨©¨¤§©§¤©©©©©¦§¥¤

ïéàL éôì äæå ,ïøëO àlL éôì äæ ,ïéìz ìa íeMî ïéøáBò ïðéà¥¨§¦¦©¨¦¤§¦¤Ÿ§¨¨§¤§¦¤¥

.Bìöà ïúlòt§ª¨¨¤§

אבל בעצמו שכרם לא הבית בעל אמנם הראשונים: והקשו

התורה דיני לכל והרי לשוכרם השליח את מינה הוא הרי

כמותו'? אדם של 'שלוחו

הריטב"א ב)ומתרץ קי, לטובת(ב"מ רק נאמר שליחות דין :

שליחות. דין מחמת תלין' 'בל באיסור לחייבו ואין המשלח

רי"ד' שוכר(שם)וה'תוספות עצמו הבית בעל כאשר מתרץ:

אינם כאשר אך בזמן, להם שישלם סומכים הם הפועלים את

שישלם מלכתחילה דעתם סומכים אינם ישירות עמו מדברים

זאת. לתבוע באפשרותם אין ולכן מיד להם

'בל של האיסור ביסוד חלוקים התירוצים ששני לומר, ויש

את לקבל השכיר של ממונית מזכות נובע הוא האם תלין':

לתשלום תביעה זכות לעובד ממונות דיני שמצד או ביומו שכרו

השכר. את לעכב איסור מוטל בעה"ב שעל אלא יום באותו

השכיר עם להתנות יכול בעה"ב האם ונפקאֿמינה

זכות הוא האיסור יסוד אם תלין: בבל יעבור שלא מלכתחילה

אך שבממון, דבר בכל כמו מועיל, התנאי השכיר של ממונית

בתורה' שכתוב מה על 'מתנה בכלל זה הרי איסור דין הוא אם

בטל. שתנאו

ולכן בעה"ב על באיסור מדובר הריטב"א לדעת כי ונראה

נאמרה שלא משום שליח ע"י בשכירות איסור שאין כתב

הוא תלין בל איסור רי"ד התוספות לדעת אך לחובתו, שליחות

שליחות תורת שיש וכשם הפועל, כלפי בעה"ב של ממוני חיוב

השכר תשלום את גם השליחות מחייבת כך השכירות עצם על

משום שליח ע"י בשכירות תלין בל שאין פירש ולכן ביומו,

וכשאין ביום, בו להם שישלם מלכתחילה סמכו לא שהפועלים

איסור. אין ממוני חיוב

(dn 'iq n"eg uari zpyn)

micar zekld - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd zah h"iÎb"i -

ה'תשע"ב טבת י"ג ראשון יום

micar zFkld¦§£¨¦
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות: עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָיׁש

עברי עבד קנין ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ב)1מצֹות . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
עבד ממּכרת יּמכר ּבפר2ׁשּלא יעבדּנּו ׁשּלא ג) ׁשּלא3. ד) . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עבד עבֹודת ּבֹו ׁשּלא4נעבד ה) ּתֹוׁשב6נּניח5. ּבֹו7ּגר 8לרּדֹות ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
להעניק ו) .ׁשּלא9ּבפר ז) חפׁשי. ּבצאתֹו ח)10לֹו ריקם. יצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ליעדּה11לפּדֹות ט) העברּיה. ׁשּלא12אמה י) יא)13. ּתּמכר. ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ
אּלא14לעבד לעֹולם, ּכנעני אדֹוניו15ּבעבד לֹו הּפיל ּכן אם ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא יב) איבריו. מראׁשי מחּוצה16אחד ׁשּברח עבד להסּגיר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
י לארץ ׁשּלאלארץ יג) אלינּו.17ּׂשראל. הּנּצל זה עבד להֹונֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 18ּפרק
¤¤¦

יּׂשראלי‡. זה ּבּתֹורה, האמּור עברי ּבית19עבד אֹותֹו ׁשּמכרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹו ואין ּגנב ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָּדין

הּקרן את ׁשאמרנּו20לׁשּלם ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּגנבה ּבית21ּבהלכֹות אֹותֹו ׁשּמֹוכרין ּביּׂשראל איׁש ל ואין . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ

אֹומר: הּוא ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד. הּגּנב אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדין,
עברי עבד תקנה ּכי22ּכי תֹורה: ּבמׁשנה אֹומר הּוא ועליו . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

העברי אחי ל יּׂשראל23יּמכר זה ּכיצד? עצמֹו מֹוכר . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
עצמֹו את למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ּביֹותר, ;24ׁשהעני ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹ

ואינֹו .ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ּכי למּכר25ׁשּנאמר: רּׁשאי ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּכלים, אֹו סחֹורה ּבהם לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חֹוב לבעל לּתנם ּבלבד26אֹו לאכלן צרי ּכן אם אּלא ואין27, . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ואפּלּו ּכלּום, לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאדם

עצמֹו.28ּכסּות את ימּכר ּכ ואחר לֹו, ּתּׁשאר לא ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
ּבארנּו·. אינּה29ּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עצמּה את ואינּה30מֹוכרת עברי31. עבד לא עבד32קֹונה ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ואין33ּכנעני החׁשד. מּפני עברי;34, ּבעבד נקנה הּגר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לֹו ׁשּיׁש מי - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב מׁשּפחה.35ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק36ליּׂשראל לגר עצמֹו37אֹו הּמֹוכר וכן רּׁשאי38. אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
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רלב.1) עשה המצוות ספר רנח.2)ראה תעשה לא שם רנט.3)ראה שם עבודת4)ראה בו תעבוד "לא לט: כה, ויקרא ראה
רנז. שם המצוות ספר רס.5)עבד", שם המצוות ספר כך.6)ראה לעשות מאחרים שנמנע לאחרים, ניתן לשון7)שלא נקט

בספר הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך". בפרך ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה, (ויקרא הכתוב
תושב. גר להיות עליו שיקבל עד בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. עברי.8)המצוות המצוות,9)בעבד ספר ראה

קצו. רלג.10)עשה תעשה לא שם רלד.11)ראה עשה שם רלג.12)ראה עשה פרק13)שם ולקמן רסא תעשה לא שם
י. הלכה לח:14)ד בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה עשה רבינו15)שם על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, שתי כאן של16)ומונה וכפירושו י. הלכה ח פרק ולקמן רנד תעשה לא המצוות, ספר
מה. בגיטין חיסדא יא.17)רב הלכה ח פרק ולקמן רנה שם המצוות, ושאסור18)ספר עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

עצמו. לפרנסת בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד משפטים.19)לעבוד פרשת בתחילת במכילתא הוא כן
יב).20) הלכה גניבה מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא, יא.21)הקרן הלכה שם.22)שם מכילתא
עבדי24)שם.23) עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה אמרה שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי - קלים.25)הם" בשינויים משנה.26)ספרא כסף ועיין שם. בספרא זה אין
אם כדלהלן, כסות לו ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין שכיוון עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר
לשנים וכסות יום לשלושים מזון לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן
רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול, מה לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה מהלכות א (פרק חודש עשר
יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים דין בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב שאין ועוד לתובעו.

הנגנב]. כלפי כזה חיוב לו שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב - אלא27)למכרו נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן ב].28)אם הלכה ד פרק להלן לאמה, בתו במכירת גם רבינו כתב יב.29)[כן הלכה גניבה מהלכות ג בפרק

עצמה30) את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק סוף תוספתא
מה אל עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת וכו'

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני ורבן31)שכתב חכמים בין וויכוח ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא בבא
גמליאל. בן שם.32)שמעון וטרייא מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה, בברייתא השנייה,33)כן בברייתא כן

שם.34)וכחכמים. הוא.35)ברייתא שנולד כקטן שנתגייר גר ילקוט36)שהרי נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
הוא וכן אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו לא אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם שמעוני

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו שכתב:37)בדברי להלן נראה [וכן תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה היא כך
צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס אבל צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו למכור רשאי אינו עצמו המוכר "וכן
משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו לא צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי לזה מקור שאין פי על ואף
עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו: הוא שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב פרק להלן וראה

שם). מציעא (בבא תלמוד38)עברי לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם) שמעוני ילקוט (לפי שם בספרא לומרכן

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלכתו מלאכת שמים מו"ה זאב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו טבת, בו מעורר על דברי הרשב"ם עה"פ דן ידין, שהמפרש על שמשון לא ידע 

בעומק פשוטו וכו', והרי בכמה מדרשי חז"ל פירשו באופן האמור.

דיוק הרשב"ם, שפירושם הנ"ל הם מחלק הדרוש שבתורה ולא מחלק הפשט, ומבוארת שייכות 

הרשב"ם בזה יותר - בפירושו ריש פ' וישב, עיי"ש.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



עה micar zekld - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd zah h"iÎb"i -

ה'תשע"ב טבת י"ג ראשון יום

micar zFkld¦§£¨¦
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות: עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָיׁש

עברי עבד קנין ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ב)1מצֹות . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
עבד ממּכרת יּמכר ּבפר2ׁשּלא יעבדּנּו ׁשּלא ג) ׁשּלא3. ד) . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עבד עבֹודת ּבֹו ׁשּלא4נעבד ה) ּתֹוׁשב6נּניח5. ּבֹו7ּגר 8לרּדֹות ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
להעניק ו) .ׁשּלא9ּבפר ז) חפׁשי. ּבצאתֹו ח)10לֹו ריקם. יצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ליעדּה11לפּדֹות ט) העברּיה. ׁשּלא12אמה י) יא)13. ּתּמכר. ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ
אּלא14לעבד לעֹולם, ּכנעני אדֹוניו15ּבעבד לֹו הּפיל ּכן אם ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא יב) איבריו. מראׁשי מחּוצה16אחד ׁשּברח עבד להסּגיר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
י לארץ ׁשּלאלארץ יג) אלינּו.17ּׂשראל. הּנּצל זה עבד להֹונֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 18ּפרק
¤¤¦

יּׂשראלי‡. זה ּבּתֹורה, האמּור עברי ּבית19עבד אֹותֹו ׁשּמכרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹו ואין ּגנב ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָּדין

הּקרן את ׁשאמרנּו20לׁשּלם ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּגנבה ּבית21ּבהלכֹות אֹותֹו ׁשּמֹוכרין ּביּׂשראל איׁש ל ואין . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ

אֹומר: הּוא ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד. הּגּנב אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדין,
עברי עבד תקנה ּכי22ּכי תֹורה: ּבמׁשנה אֹומר הּוא ועליו . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

העברי אחי ל יּׂשראל23יּמכר זה ּכיצד? עצמֹו מֹוכר . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
עצמֹו את למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ּביֹותר, ;24ׁשהעני ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹ

ואינֹו .ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ּכי למּכר25ׁשּנאמר: רּׁשאי ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּכלים, אֹו סחֹורה ּבהם לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חֹוב לבעל לּתנם ּבלבד26אֹו לאכלן צרי ּכן אם אּלא ואין27, . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ואפּלּו ּכלּום, לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאדם

עצמֹו.28ּכסּות את ימּכר ּכ ואחר לֹו, ּתּׁשאר לא ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
ּבארנּו·. אינּה29ּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עצמּה את ואינּה30מֹוכרת עברי31. עבד לא עבד32קֹונה ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ואין33ּכנעני החׁשד. מּפני עברי;34, ּבעבד נקנה הּגר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לֹו ׁשּיׁש מי - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב מׁשּפחה.35ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק36ליּׂשראל לגר עצמֹו37אֹו הּמֹוכר וכן רּׁשאי38. אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
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רלב.1) עשה המצוות ספר רנח.2)ראה תעשה לא שם רנט.3)ראה שם עבודת4)ראה בו תעבוד "לא לט: כה, ויקרא ראה
רנז. שם המצוות ספר רס.5)עבד", שם המצוות ספר כך.6)ראה לעשות מאחרים שנמנע לאחרים, ניתן לשון7)שלא נקט

בספר הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך". בפרך ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה, (ויקרא הכתוב
תושב. גר להיות עליו שיקבל עד בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. עברי.8)המצוות המצוות,9)בעבד ספר ראה

קצו. רלג.10)עשה תעשה לא שם רלד.11)ראה עשה שם רלג.12)ראה עשה פרק13)שם ולקמן רסא תעשה לא שם
י. הלכה לח:14)ד בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה עשה רבינו15)שם על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, שתי כאן של16)ומונה וכפירושו י. הלכה ח פרק ולקמן רנד תעשה לא המצוות, ספר
מה. בגיטין חיסדא יא.17)רב הלכה ח פרק ולקמן רנה שם המצוות, ושאסור18)ספר עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

עצמו. לפרנסת בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד משפטים.19)לעבוד פרשת בתחילת במכילתא הוא כן
יב).20) הלכה גניבה מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא, יא.21)הקרן הלכה שם.22)שם מכילתא
עבדי24)שם.23) עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה אמרה שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי - קלים.25)הם" בשינויים משנה.26)ספרא כסף ועיין שם. בספרא זה אין
אם כדלהלן, כסות לו ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין שכיוון עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר
לשנים וכסות יום לשלושים מזון לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן
רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול, מה לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה מהלכות א (פרק חודש עשר
יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים דין בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב שאין ועוד לתובעו.

הנגנב]. כלפי כזה חיוב לו שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב - אלא27)למכרו נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן ב].28)אם הלכה ד פרק להלן לאמה, בתו במכירת גם רבינו כתב יב.29)[כן הלכה גניבה מהלכות ג בפרק

עצמה30) את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק סוף תוספתא
מה אל עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת וכו'

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני ורבן31)שכתב חכמים בין וויכוח ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא בבא
גמליאל. בן שם.32)שמעון וטרייא מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה, בברייתא השנייה,33)כן בברייתא כן

שם.34)וכחכמים. הוא.35)ברייתא שנולד כקטן שנתגייר גר ילקוט36)שהרי נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
הוא וכן אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו לא אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם שמעוני

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו שכתב:37)בדברי להלן נראה [וכן תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה היא כך
צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס אבל צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו למכור רשאי אינו עצמו המוכר "וכן
משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו לא צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי לזה מקור שאין פי על ואף
עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו: הוא שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב פרק להלן וראה

שם). מציעא (בבא תלמוד38)עברי לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם) שמעוני ילקוט (לפי שם בספרא לומרכן
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עבר ואם ּתֹוׁשב. לגר ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלמּכר
עצמֹו ּכֹוכבים39ּומכר לעֹובד לעבֹודת40אפּלּו ואפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָ

מׁשּפחת לעקר אֹו ׁשּנאמר: מכּור; זה הרי - עצמּה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכֹוכבים
עצמּה. ּכֹוכבים לעבֹודת הּנמּכר זה - לעקר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּגר.

אין41ּבא„. - ּכֹוכבים לעֹובד עצמי מֹוכר הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
זקּוק לעֹובד42אּתה ׁשּנמּכר לאחר אבל ׁשּיּמכר. עד לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מצוה - ּכהגן ׁשּלא ועּׂשה ׁשעבר ּפי על אף ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכֹוכבים,
יּטמע43לפּדֹותֹו ולא ּגאּלה44, נמּכר אחרי ׁשּנאמר: ּבהם; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּלֹו. ְִֶּתהיה
ּדין45אחד‰. ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו את אינֹו46הּמֹוכר - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבפרהסיא הּמקח47נמּכר אבן ּכדר48על ּבסמטא, ולא , ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אינֹו - עבד ממּכרת יּמכרּו לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהעבדים

ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָנמּכר
.Âעבד עבֹודת49ּכל היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?לּה,50ּפר צרי ׁשאינֹו ועבֹודה , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מּכאן יּבטל. ׁשּלא ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה 51אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, עד52אמרּו הּגפנים ּתחת ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹֹ
עד53ׁשאבֹוא עדר לֹו: יאמר אּלא קצּבה. לֹו נתן לא ׁשהרי ; ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

חפר לֹו: יאמר לא וכן ּפלֹוני. מקֹום עד אֹו ּפלֹונית, ְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹׁשעה
ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו צרי ואינֹו להצן, אֹו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹחּמין
לֹו עֹוּׂשה אינֹו הא .ּבפר בֹו תרּדה לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
ׁשּנמּכר ּכֹוכבים העֹובד וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב דבר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ואם למנעֹו. מצּוין יּׂשראל הרי - ּבפר ּבֹו רדה אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻלֹו,

לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹוברים - ּבפרהּניחּוהּו ירּדּנּו ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
ואין .ּכֹוכבים54לעיני עֹובד ׁשל לרׁשּותֹו ליּכנס נזקקין אנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבזמן - לעיני ׁשּנאמר: ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹולבּדק
רֹואה. ֶֶַָׁשאּתה

.Êעבד ּבדברים55ּכל להעבידֹו ׁשּקנהּו ליּׂשראל אסּור עברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
העבדים לעּׂשֹות מיחדים ׁשהם אחריו56ּבֹוזים, ׁשּיֹולי ּכגֹון , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

מנעליו לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית לא57ּכליו ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ּכּׂשכיר; אּלא ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד. עבדת ּבֹו ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹתעבד

ּומּתר .עּמ יהיה ּכתֹוׁשב ּולכּבס58ּכּׂשכיר ּׂשערֹו, לֹו לסּפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
אבל עּסתֹו; לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, ּבּלן59לֹו אֹותֹו יעּׂשה לא ְְֱֲֲִֶֶַַָָָֹ

ואם60לרּבים לרּבים. נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו היתה61, ְְְִִִִַַַַַָָָָָָ
אבל יעּׂשה. זה הרי - ׁשּיּמכר קדם זאת לא62אּמנּותֹו ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ

ּכלל מלאכה ּבּתחּלה -63ילּמדּנּו ּבּה ׁשהיה אּמנּות אּלא , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
אמּורים ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוּׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוּׂשּה ?64היא ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

יּׂשראל אבל ּבּמכירה; ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוּׂשה אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה
.Áלרּדֹותן65אנׁשים מּתר - ּכּׁשּורה נֹוהגין ּבחזקה66ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

מל67ּולהׁשּתעּבד הּמס68ּבהן. יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל ׁשּגזר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּקצּוב

מּדי יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר זה הרי אבל69- ּכעבד70, .71לא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכעבד72ואם ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - ּכּׁשּורה נֹוהג .73אינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.Ëהאדֹון75עבד74ּכל חּיב - העברּיה אמה אֹו עברי ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ּבכסּות ּובמׁשקה, ּבמאכל לֹו ׁשּנאמר:76להׁשוֹותן ּובמדֹור. ְְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָ
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לך". מכור.39)ונמכר אינו לגוי דין בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם אמרו עצמו במוכר שדווקא [נראה
יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו ואילו עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב לגר "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם

ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו לא יב) טו, (דברים להלן40)לך" וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב. הלכה ב א.41)פרק הלכה ח פרק שם לגוי.42)ספרא עצמו את ימכור שלא ממון לו לתת בו, שם43)לטפל בספרא
"מייד". יתבולל.44)נוסף: א.45)לא הלכה ו פרשה שם מדבר46)ספרא עבד" ממכרת ימכרו "לא שהפסוק עיון [צריך

דראב"י]. בברייתא טו. קידושין ועיין עצמו, למכירה.48)בפומבי.47)במוכר העבדים מעמידים שעליה גבוהה ספרא49)אבן
ב. הלכה קבוע.50)שם שם.51)זמן בספרא הוא כאן רבינו שכתב מה גדול,53)חפור.52)כל נפשי עינוי כאן ויש

לעמלו. קץ יבוא מתי יודע אינו ח.54)שהעובד הלכה ח פרק שם ב.55)ספרא הלכה ז פרק אין57)הכנענים.56)שם
לרב]. העבד במעשה כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא ג.58)זה הלכה שם רבי59)ספרא דברי סיום

"יעבוד60)יוסי. - "עימך" מהמלה: זאת שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו יכול שאינו "לרבים", על הוא הדגש
לרבים". אומנותו תמסר "שלא - קמא.61)עימך" תנא לדעת גם זהו ב) כא, (שמות דרשב"י המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי

לרבים.63)שם.62) מלאכה ב.64)שום הלכה שם שעשה65)ספרא רבא אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים רבא.66)כן, של למרכבתו רתמם סעורם שרב שם כה,67)עיין (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא

באחיכם. גם השתעבדות של אפשרות שישנה הרי - "ובאחיכם" לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם של68)מו): מימרא שם,
ורבא. פפא רב בין וטריא השקלא רקע על ששת טפי"69)רב בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי "דיהבי בגמרא: שם הוא כן

גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין "טפי") גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם בתוספות (וראה
גופו קניין אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת ה (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין טז) הלכה

כאן). (ראב"ד בו בסמוך.70)להשתעבד וראה ההמשך, מתוך שנמכר71)יוצא שמכיוון ביזיון, בדרך עבד עבודת היינו כנעני,
הסוגייה מן נראה [וכן שם). גזילה מהלכות ה בפרק למעלה משנה (כסף מרצונו העובד לפועל ולא לעבד הוא דומה המלך ידי על
המס). לגבי ולא כשורה, שלא הנוהגים אלה לגבי אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם הפסוק הביאו שלא שם, מציעא בבבא

שם.72) עבד,73)ברייתא עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג שאינו עברי עבד גם כי ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני
ג.74)וצריךֿעיון]. הלכה ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין טוב75)ברייתא "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" ליכא.76)לו שם ובקידושין שם. בספרא הוא כן נקייה.

micar zekld - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּמ לֹו טֹוב והּוא77ּכי נקי, ּפת אֹוכל אּתה ּתהא ׁשּלא - ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
קּבר ּפת חדׁש;78אֹוכל יין ׁשֹותה והּוא יׁשן, יין ׁשֹותה אּתה ; ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

דר אּתה הּתבן; ּגּבי על יׁשן והּוא מֹוכין, ּגּבי על יׁשן 79אּתה ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבכפר דר והּוא יֹוׁשב80ּבכר והּוא ּבכפר דר אּתה אֹו , ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

מּכאן81ּבכר .מעּמ ויצא ׁשּנאמר: הּקֹונה82; ּכל אמרּו: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לעצמֹו אדֹון ּכקֹונה - עברי וחּיב83עבד מנהג84. ּבֹו לנהג ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

יּׂשראל ּבני ּובאחיכם ׁשּנאמר: כן,85אחוה; ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עבדּות מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד העבֹודֹות86צרי ּבאֹותן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
לֹו. עֹוּׂשה ֶֶׁשהּוא

.Èהעברּיה87אין אּלא88אמה נֹוהג עברי עבד ולא נֹוהגת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
נֹוהג ׁשהּיֹובל עצמֹו89ּבזמן ׁשּמֹוכר עברי עבד ּבין זה90, ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ּדין ּבית ּבארנּו91ׁשּמכרּוהּו ּוכבר הּיֹובלֹות.92. ּבטלּו מתי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

נקנה‡. עצמֹו] [והּמֹוכר ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעבד
הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ּכסף ּובׁשוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכסף
לֹו ונֹותן ;ל קנּוי הריני ,ל מכּור הריני החרס: על ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ְַָהּׁשטר.
מכירתֹו,·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵָָָמכרּוהּו

ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם אבל ּבּה. עֹובד זה הרי - הּׁשׁש ּבכלל הּׁשמּטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
;עּמ יעבד הּיבל ׁשנת עד ׁשּנאמר: לחרּות. יצא זה ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרי

וגֹומר. הּזאת הּיֹובל ְְִֵֵַַַֹּבׁשנת
הרי‚. ׁשׁש. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש - עצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹהּמֹוכר
יֹובל,ׁש ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעּׂשרים אֹו ׁשנים לעּׂשר עצמֹו ּמכר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנת עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
.עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל

חּיב„. - ּוברח ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לחרּות. יֹוצא - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ׁשׁש. ְְְִִֵֵֵֵַַַָלהׁשלים

חלאים‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,
ׁשׁש; למנין עֹולין - ׁשנים מארּבע ּפחֹות הּכל אם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים:
החלי; ימי ּכל להׁשלים חּיב - ׁשנים ארּבע חלה אם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹאבל
ּבּמה יצא. - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב. ּכּׂשכיר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ּכבד, חליֹו ּכׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדברים
ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה; לעּׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאינֹו
עֹולין - ׁשׁש ּכל חלה אפּלּו מחט, מעּׂשה לעּׂשֹות יכֹול ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלא

לֹו.
.Âיֹוצא אינֹו - נפּדה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹהּמֹוכר

ּבׁשנת ויצא ּבאּלה, יּגאל לא ואם ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
עּמֹו. ּובניו הּוא ִֵַָָֹהּיבל

.Ê- לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹהּנמּכר
אֹו דדֹו אֹו ׁשּנאמר: קֹודם; קרֹוב וקרֹוב אֹותֹו. ּפֹודין ְְֱִֵֶֶַָָָֹקרֹוביו
ׁשּלא לפּדֹותֹו, קרֹוביו את ּכֹופין ּדין ּובית יגאלּנּו. ּדדֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹבן
ידם ׁשאין אֹו קרֹוביו, ּפדאּוהּו לא ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹיּטמע
ּובין לפּדֹותֹו. מּיּׂשראל אדם ּכל על מצוה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׂשגת
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדאהּו ּבין קרֹובים ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּפדאּוהּו
וגֹואל ּכֹוכבים. העֹובד מן עצמֹו את ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹויׁש
אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליּׂשראל הּנמּכר אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָלחצאין.
אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחצאין. גֹואל ואינֹו וגֹואל, לוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ואם ויֹוצא; נֹותן - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּכפי לּתן ידֹו ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָהּׂשיגה

יצא. לא - ֵֵָֹלאו
.Á,ּכֹוכבים לעֹובד ּבין ליּׂשראל ּבין עצמֹו, הּמֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאחד

ויֹוצא. מּפדיֹונֹו מגרע זה הרי - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואחד
ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינרים, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
וכן לחרּות. ויֹוצא ּדינרים עּׂשרים נֹותן זה הרי - ידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּומצאה
מגרע זה הרי - ׁשנים לעּׂשר ּדינרין ּבארּבעים עצמֹו מכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל דינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּדמים מחּׁשב - ּכֹוכבים לעֹובד הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכסף,
עם וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל; ׁשנת עד הּנׁשארֹות הּׁשנים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָלפי
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל. ׁשנת עד לֹו הּמכרֹו מּׁשנת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנהּו
מחּׁשב - ׁשנים עּׂשר מכירה מּׁשנת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה,
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים וגֹורע ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
הּוא ּבכסף - ממּכרֹו ּכסף ׁשּנאמר: ּכלים; ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

ּכסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו ּכֹוכבים, העֹובד מּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגאל
.Ëוהבריא ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

להקל לֹו מחּׁשבין - דמיו ּופחתּו נׁשחף אֹו דמיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהֹוסיפּו
ׁשוה עּתה הּוא והרי ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טוב,77) כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן דרשו שם בספרא
בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו עימך" לו טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם מעורבת78)שכתבו פת

מא).79)בסובין. שם, (שם השני הפסוק על שם בספרא אלא בבבלי, זה ואילו80)אין הכול להשיג שיש במקום דר הוא [הרי
קי]. כתובות ראה הכול, להשיג שאין במקום דר שם].81)העבד כתובות - קשה כרכים בברייתא.82)[וישיבת כ. קידושין

למסרו83) צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים אינו בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין שלפעמים
הירושלמי). בשם כל, המתחיל דיבור שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו א.84)לעבד, הלכה ז פרק שם שם85)ספרא

משנה. לחם ועיין יב), טו, (דברים אחיך לך יימכר כי מהפסוק שם.86)דרשו בברייתא.87)ספרא כט. מפורש88)ערכין כן
נוהג". שהיובל בזמן אלא נוהג עברי עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה סה. (ויקרא89)בגיטין נאמר שהרי

עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) עצמו.90)כה, במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד הנ"ל הפסוק בסוגיית91)שהרי מבואר כן
בית ובמכרוהו משפחתו" אל "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית במכרוהו גם שהרי סט. בקידושין הגמרא

בזמן. אלא המתחיל דיבור שם גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו. קידושין (ראה מדבר הכתוב פרק92)דין
ג. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ודיני1)י לגוי, נמכר או עצמו מכר או דין בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם



עז micar zekld - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּמ לֹו טֹוב והּוא77ּכי נקי, ּפת אֹוכל אּתה ּתהא ׁשּלא - ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
קּבר ּפת חדׁש;78אֹוכל יין ׁשֹותה והּוא יׁשן, יין ׁשֹותה אּתה ; ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

דר אּתה הּתבן; ּגּבי על יׁשן והּוא מֹוכין, ּגּבי על יׁשן 79אּתה ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבכפר דר והּוא יֹוׁשב80ּבכר והּוא ּבכפר דר אּתה אֹו , ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

מּכאן81ּבכר .מעּמ ויצא ׁשּנאמר: הּקֹונה82; ּכל אמרּו: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לעצמֹו אדֹון ּכקֹונה - עברי וחּיב83עבד מנהג84. ּבֹו לנהג ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

יּׂשראל ּבני ּובאחיכם ׁשּנאמר: כן,85אחוה; ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עבדּות מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד העבֹודֹות86צרי ּבאֹותן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
לֹו. עֹוּׂשה ֶֶׁשהּוא

.Èהעברּיה87אין אּלא88אמה נֹוהג עברי עבד ולא נֹוהגת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
נֹוהג ׁשהּיֹובל עצמֹו89ּבזמן ׁשּמֹוכר עברי עבד ּבין זה90, ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ּדין ּבית ּבארנּו91ׁשּמכרּוהּו ּוכבר הּיֹובלֹות.92. ּבטלּו מתי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

נקנה‡. עצמֹו] [והּמֹוכר ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעבד
הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ּכסף ּובׁשוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכסף
לֹו ונֹותן ;ל קנּוי הריני ,ל מכּור הריני החרס: על ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ְַָהּׁשטר.
מכירתֹו,·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵָָָמכרּוהּו

ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם אבל ּבּה. עֹובד זה הרי - הּׁשׁש ּבכלל הּׁשמּטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
;עּמ יעבד הּיבל ׁשנת עד ׁשּנאמר: לחרּות. יצא זה ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרי

וגֹומר. הּזאת הּיֹובל ְְִֵֵַַַֹּבׁשנת
הרי‚. ׁשׁש. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש - עצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹהּמֹוכר
יֹובל,ׁש ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעּׂשרים אֹו ׁשנים לעּׂשר עצמֹו ּמכר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנת עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
.עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל

חּיב„. - ּוברח ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לחרּות. יֹוצא - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ׁשׁש. ְְְִִֵֵֵֵַַַָלהׁשלים

חלאים‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,
ׁשׁש; למנין עֹולין - ׁשנים מארּבע ּפחֹות הּכל אם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים:
החלי; ימי ּכל להׁשלים חּיב - ׁשנים ארּבע חלה אם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹאבל
ּבּמה יצא. - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב. ּכּׂשכיר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ּכבד, חליֹו ּכׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדברים
ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה; לעּׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאינֹו
עֹולין - ׁשׁש ּכל חלה אפּלּו מחט, מעּׂשה לעּׂשֹות יכֹול ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלא

לֹו.
.Âיֹוצא אינֹו - נפּדה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹהּמֹוכר

ּבׁשנת ויצא ּבאּלה, יּגאל לא ואם ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
עּמֹו. ּובניו הּוא ִֵַָָֹהּיבל

.Ê- לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹהּנמּכר
אֹו דדֹו אֹו ׁשּנאמר: קֹודם; קרֹוב וקרֹוב אֹותֹו. ּפֹודין ְְֱִֵֶֶַָָָֹקרֹוביו
ׁשּלא לפּדֹותֹו, קרֹוביו את ּכֹופין ּדין ּובית יגאלּנּו. ּדדֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹבן
ידם ׁשאין אֹו קרֹוביו, ּפדאּוהּו לא ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹיּטמע
ּובין לפּדֹותֹו. מּיּׂשראל אדם ּכל על מצוה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׂשגת
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדאהּו ּבין קרֹובים ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּפדאּוהּו
וגֹואל ּכֹוכבים. העֹובד מן עצמֹו את ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹויׁש
אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליּׂשראל הּנמּכר אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָלחצאין.
אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחצאין. גֹואל ואינֹו וגֹואל, לוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ואם ויֹוצא; נֹותן - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּכפי לּתן ידֹו ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָהּׂשיגה

יצא. לא - ֵֵָֹלאו
.Á,ּכֹוכבים לעֹובד ּבין ליּׂשראל ּבין עצמֹו, הּמֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאחד

ויֹוצא. מּפדיֹונֹו מגרע זה הרי - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואחד
ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינרים, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
וכן לחרּות. ויֹוצא ּדינרים עּׂשרים נֹותן זה הרי - ידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּומצאה
מגרע זה הרי - ׁשנים לעּׂשר ּדינרין ּבארּבעים עצמֹו מכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל דינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּדמים מחּׁשב - ּכֹוכבים לעֹובד הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכסף,
עם וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל; ׁשנת עד הּנׁשארֹות הּׁשנים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָלפי
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל. ׁשנת עד לֹו הּמכרֹו מּׁשנת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנהּו
מחּׁשב - ׁשנים עּׂשר מכירה מּׁשנת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה,
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים וגֹורע ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
הּוא ּבכסף - ממּכרֹו ּכסף ׁשּנאמר: ּכלים; ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

ּכסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו ּכֹוכבים, העֹובד מּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגאל
.Ëוהבריא ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

להקל לֹו מחּׁשבין - דמיו ּופחתּו נׁשחף אֹו דמיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהֹוסיפּו
ׁשוה עּתה הּוא והרי ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טוב,77) כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן דרשו שם בספרא
בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו עימך" לו טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם מעורבת78)שכתבו פת

מא).79)בסובין. שם, (שם השני הפסוק על שם בספרא אלא בבבלי, זה ואילו80)אין הכול להשיג שיש במקום דר הוא [הרי
קי]. כתובות ראה הכול, להשיג שאין במקום דר שם].81)העבד כתובות - קשה כרכים בברייתא.82)[וישיבת כ. קידושין

למסרו83) צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים אינו בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין שלפעמים
הירושלמי). בשם כל, המתחיל דיבור שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו א.84)לעבד, הלכה ז פרק שם שם85)ספרא

משנה. לחם ועיין יב), טו, (דברים אחיך לך יימכר כי מהפסוק שם.86)דרשו בברייתא.87)ספרא כט. מפורש88)ערכין כן
נוהג". שהיובל בזמן אלא נוהג עברי עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה סה. (ויקרא89)בגיטין נאמר שהרי

עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) עצמו.90)כה, במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד הנ"ל הפסוק בסוגיית91)שהרי מבואר כן
בית ובמכרוהו משפחתו" אל "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית במכרוהו גם שהרי סט. בקידושין הגמרא

בזמן. אלא המתחיל דיבור שם גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו. קידושין (ראה מדבר הכתוב פרק92)דין
ג. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ודיני1)י לגוי, נמכר או עצמו מכר או דין בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם



micarעח zekld - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נמּכר מאה; לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאתים
הּׁשנים ּפי על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבמאתים,

מאה. לפי ְִֵַָָהּנֹותרֹות
.Èלחצאין עצמֹו לגאל ויׁש הֹואיל ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּנמּכר

לה ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ׁשּבארנּו, ּכיצדּכמֹו חמיר. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף, ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהקל?
ׁשוה הּוא והרי והבריא, דמיו, חצי חמּׁשים, לֹו ונתן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה,
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, דמיו חצי ׁשהן מאה, לֹו נֹותן - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאתים
מאה, ׁשהן דמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהחמיר?
ּדמי ׁשהן חמּׁשים, לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף,
ׁשהּוא ּפי על אף וחמּׁשים, מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחציֹו

מאה. ׁשוה ֵֶַָָָעּתה
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

הרי ּכיצד? ׁשחרּור. ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר לֹו: ואמר ׁשנתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשּקנהּו
עד מּׁשעּבּודֹו נפטר לא - !לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·Èהּבן עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם ׁשּמת: ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדֹון

עד אֹו להן, עצמֹו ׁשּמכר הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף ְִֵֶֶַַַַַַַָָָעד
אם אבל הּׁשאר; ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשּיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיפּגע
את לא עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשאר עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח, את ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבת
הּבן אפּלּו - ּכֹוכבים לעֹובד אֹו צדק לגר והּנמּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹורׁשין.
נמצאת לחרּות. יצא האדֹון ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינֹו
עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָאֹומר,
אֹו ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, דברים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבחמּׁשה
ּכֹוכבים ּובעֹובד ּבן; ּבלא אדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבׁשטר
ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו - ּבגר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָאֹו
ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי - לֹו אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיציאתֹו.
הֹוצאֹות עליו רּבֹו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. צרי ְְְֲִִִֵַָָָָָָָואינֹו
חּנם. לחפׁשי יצא ׁשּנאמר: ּכלּום; לֹו חּיב אינֹו - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּנּׂשּואה‡. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
אבל לֹו; מּתרת ׁשּתהיה והּוא יבם. וׁשֹומרת ארּוסה ולא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻלֹו,
חּיב אינֹו - ׁשנּיה אפּלּו לאוין, מאּסּורי היתה ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאם
עּמֹו. לעמד הראּויה אּׁשה - עּמֹו אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבמזֹונֹותיה.
נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ּבעל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאם
ללּמד ּבא לא אבל אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה ׁשּנקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ויצא נאמר: ּכֹוכבים לעֹובד ּובנמּכר עּמֹו. ּובניו הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו. ּובניו הּוא הּיבל ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת
והּוא מכירתֹו. אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת

- רּבֹו מּדעת ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיּקחּנה
ּבמזֹונֹותיה. חּיב ְִֵֶַָאינֹו

לֹו·. אין - ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף
ּומציאתּה האּׁשה מעּׂשה הרי אּלא ּכלּום, ידיהם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעּׂשה
ּפי על אף זה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו הּבעל ׁשּזֹוכה וכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלבעלּה.

עברי. עבד ְִִֶֶֶׁשהּוא
ּכנענית.‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן זה הרי - אביו מת אם אדֹון, ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
והרי עבדים. מּמּנה ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ׁשפחה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלֹו
לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: עבדּותֹו; ימי ּכל לֹו מּתרת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהיא

ּכ ּבׁשפחה אסּור - עצמֹו והּמֹוכר וגֹומר. ּכׁשאראּׁשה נענית ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
יּׂשראל. ְִֵָָּכל

אּׁשה„. לֹו ׁשּתהיה עד ּכנענית ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאין
רּבֹו אין - ּובנים אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים; ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָיּׂשראלית
היה אפּלּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכנענית. ׁשפחה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמֹוסר
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

ׁשפחה‰. רּבֹו לֹו ׁשּמֹוסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֵֶַַַָָָָאם
אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ּובניו; מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכנענית
אחת ׁשפחה לּתן ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹעּמֹו.
יּתן ׁשּנאמר: לּכנענּיים; ׁשּנֹותן ּכדר העברים עבדיו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשני
יֹובל, והּגיע ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ׁשּמסר נרצע אּׁשה. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלֹו
- ּבֹו וחבל לצאת, רֹוצה ואינֹו לצאת, ּבֹו מסרב רּבֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶַָָּפטּור,
.Âועבד ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל נרצע. אינֹו - עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּמֹוכר

הּיֹובל, ׁשנת עד ועֹובד נרצע, זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשׁש
האדֹון. ׁשּימּות עד ֶַָָָאֹו

.Êמּפי הּבן. את עֹובד הּנרצע אין - ּבן ׁשהּניח ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף
לעֹולמֹו - לעלם לבנֹו; ולא לֹו - ועבדֹו למדּו: ְְְְְְֲִַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, נמצאת יֹובל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל

האדֹון. ּובמיתת ְִֵַַָָּבּיֹובל
.Áוהרי מּום. ּבעל ׁשּנעּׂשה מּפני נרצע, אינֹו ּכהן עברי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעבד

ואינֹו ּבּה, ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב אֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ְֶַָָָָָָׁשב

.Ëואֹומר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו רֹוצעין? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָּכיצד
הּמזּוזה אל אֹו הּדלת אל ׁשׁש לסֹוף ּומּגיׁשֹו לפניהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדבריו
ּכל ׁשל ּבין אדֹון ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין ּבּבנין. עֹומדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשהן
ׁשל ּבמרצע אזן, ׁשל ּבגּופּה הימנית, אזנֹו את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם.
ולא ּובּדלת. באזנֹו ונתּת ׁשּנאמר: לּדלת; ׁשּיּגיע עד ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמּתכת,
אצל ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד ׁשּיהיה אּלא מזּוזה, ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ּכׁשהיא ּדלת אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָמזּוזה;
מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, - הרציעה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת;
ּבנֹו לא - אדניו ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו; ׁשרֹוצע הּוא ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאדֹון
עבדים ׁשני רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֶֶָּכאחד,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הענקה.1) דין כן וכמו כנענית, שפחה לו מוסר ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

micar zekld - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èעד - העבד ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - העבד יאמר אמר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואם
נרצע, אינֹו - ׁשׁש אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש ּבסֹוף ויׁשנה ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעד
אֹו מכירתֹו מּדמי ּפרּוטה ׁשוה הּיֹום מן ׁשּנׁשאר ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
זה הרי - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות נׁשאר אם אבל מעט. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיתר

ׁשׁש. אחר ְֵֵַַּכאֹומר
.‡Èאין ּולרּבֹו ּבנים, מּמּנה ולֹו ּכנענית ׁשפחה לעבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיתה

.ּבית ואת אהב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - ּובנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּׁשה
נרצע; אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה ְְְִִִִִֵֵַָָָָָלרּבֹו
אֹוהב הּוא ּבני. ואת אׁשּתי את אדני את אהבּתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
טֹוב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָאת
נרצע; אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו .עּמ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו

חֹולה, הּוא .אהב ּכי אינֹוׁשּנאמר: - חֹולה אינֹו ורּבֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַ
אינֹו והּוא חֹולה, רּבֹו .עּמ לֹו טֹוב ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָנרצע;
ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָחֹולה,

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו עד - עּמ לֹו ְְְִִֵֶֶַָָטֹוב
.·È- עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור - עצמֹו מֹוכר נרצע. - ּדין ּבית ּומכרּוהּו נרצע, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו - ּדין ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
ּבית ּומכרּוהּו ּכֹוכבים, לעֹובד נמּכר - עצמֹו מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּכנענית.
אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ליּׂשראל; אּלא נמּכר אינֹו - ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
נמּכר - עצמֹו מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית אין -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
אּלא נמּכר אינֹו - ּדין ּבית מכרּוהּו ׁשׁש, על ויתר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלׁשׁש
ּדין ּבית מכרּוהּו לֹו, מעניקין אין - עצמֹו מֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָלׁשׁש.

לֹו. ֲִִַמעניקין
.‚Èיראה וכן נרצעת. האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפי

את אדני את אהבּתי ּבנרצע: אֹומר ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמענין
ּכן? ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּומהּו ּבני. ואת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשּתי
מעניק ּכ עברי, עבד להעניק עּׂשה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלהעניק.

העברּיה. ְִִָָָָאמה
.„È,תעּׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעּׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם. תׁשּלחּנּו לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשּיצא אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו. ּתעניק העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבאחד ׁשּיצאת העברּיה האמה וכן האדֹון, ּבמיתת אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּבּיֹובל,
הּיֹוצא אבל להם. מעניקין אּלּו הרי - ּבסימנין אֹו אּלּו ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכל
תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להם. מעניקין אין - ּכסף ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבגרעֹון

נת העבד אּלא חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ;מעּמ ׁשארחפׁשי ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתעניק העניק יצא. ּכ ואחר ּבהן לעבד לֹו ׁשּנׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּדמים
ּדברים ויקב, ּגרן צאן ּבענין - ּומּיקב מּגרנ מּצאנ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹלֹו
מהם; לֹו להעניק ׁשחּיב הּוא עצמן, מחמת ּברכה ּבהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
נֹותן וכּמה מהם. לֹו לּתן חּיב אינֹו - והּבגדים הּכספים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאבל
ּבין אחד מּמין ּבין סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלֹו?
יּתן ּבֹו: ׁשּנאמר העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה; ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמינין
;נתּבר ׁשּלא ּבין ּבגללֹו הּבית ׁשּנתּבר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאדניו.
נאמר: לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - לֹו ּתעניק העניק ֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ?ּברכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹאׁשר
.ÂË- לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא יֹובל ּבֹו ּופגע ּברח, ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

עבד ענק וגֹומר. תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להעניקֹו; חּיב ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאינֹו
אמה וענק הימּנּו. ּגֹובה חֹוב ּבעל ואין לעצמֹו, - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעברי
ׁשּיבֹוא קדם אביה מת ואם לאביה. - מציאתּה וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹהעברּיה,
ׁשאין ּכלּום; ּבהם לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלידֹו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש ְְְִִִֵֶָָאדם

ה'תשע"ב טבת י"ד שני יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּקטּנה2אמה‡. היא אביה3העברּיה ּומּׁשּתביא4ׁשּמכרּה . ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ּׂשערֹות נערה5ׁשּתי אינֹו6ותעּׂשה - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

למכרּה לֹו7יכֹול ויׁש ּבּה, רׁשּות לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּירצה מי לכל אף8לקּדׁשּה אילֹונית9. ׁשהיא 10הּקטּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּׂשערֹות11ּבסימניה ׁשּתי להבאת ראּויה לאביה12ואינּה יׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
קטּנה13למכרּה ׁשהיא זמן אבל14ּכל 16הּטמטּום15. ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

ּכעבד17והאנּדרֹוגינֹוס לא נמּכר אינֹו ּכדין18- ולא עברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
העברּיה .19האמה ְִִָָָָָ

ולא20אין·. העני ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּטלטלין ולא קרקע לא ּכלּום, לֹו ואפּלּו21נׁשאר , ְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולבנו.1) לו ייעוד, מצוות ודיני יציאתה, ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו במשנה.2)נתבארו מ: שתים3)כתובות גיל עד
א). הלכה אישות מהלכות ב (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד, ויום שנה אינה4)עשרה עצמה היא שאילו

יכולה אינה ואמה ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה נערה כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ו). כא, לשמות (מכילתא ג).5)למכרה הלכה שם אישות (הלכות אחד הלכה6)ויום (שם חדשים שישה הנמשכת תקופה והיא

תימכר7)ב). שלא דין אינו מכורה אינה - ה) הלכה ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא: וחומר וקל שם. משנה
כט:). יא.8)(ערכין הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: שם.9)כתובות בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון10)קידושין

ג. הלכה אישות מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש שם11)איל, אישות בהלכות (ראה וכדומה עבה שקולה כגון
ו). עשרים12)הלכה בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה ויש עשרה שש בת שהיא כגון

ה. הלכה להלן וראה ג), הלכה שם אישות (גמרא13)(הלכות מכירה דין בה אין נערות, בה שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם14)שם). אישות בהלכות ראה בה, אין אם וחמש שלושים גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים, גיל עד היינו,

ד. יא.15)הלכה הלכה נזירות מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים נקבות16)תוספתא ולא זכרות לא לו שאין אטום,
כה). הלכה אישות מהלכות ב כד).17)(פרק הלכה (שם נקבות וגם זכרות גם לו נמכרת18)שיש האשה ואין הן נקבות שמא

למלך. משנה וראה ב), הלכה א פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן למוכרו.19)בגניבתה בבנו זכות לאב ואין הם, זכרים שמא
את20) למכור רשאי אדם "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין חנינא בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא

העני"]. כן אם אלא וכו' כך21)בתו אחר ורק ביתו, כך ואחר שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא כן
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.Èעד - העבד ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - העבד יאמר אמר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואם
נרצע, אינֹו - ׁשׁש אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש ּבסֹוף ויׁשנה ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעד
אֹו מכירתֹו מּדמי ּפרּוטה ׁשוה הּיֹום מן ׁשּנׁשאר ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
זה הרי - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות נׁשאר אם אבל מעט. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיתר

ׁשׁש. אחר ְֵֵַַּכאֹומר
.‡Èאין ּולרּבֹו ּבנים, מּמּנה ולֹו ּכנענית ׁשפחה לעבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיתה

.ּבית ואת אהב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - ּובנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּׁשה
נרצע; אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה ְְְִִִִִֵֵַָָָָָלרּבֹו
אֹוהב הּוא ּבני. ואת אׁשּתי את אדני את אהבּתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
טֹוב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָאת
נרצע; אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו .עּמ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו

חֹולה, הּוא .אהב ּכי אינֹוׁשּנאמר: - חֹולה אינֹו ורּבֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַ
אינֹו והּוא חֹולה, רּבֹו .עּמ לֹו טֹוב ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָנרצע;
ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָחֹולה,

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו עד - עּמ לֹו ְְְִִֵֶֶַָָטֹוב
.·È- עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור - עצמֹו מֹוכר נרצע. - ּדין ּבית ּומכרּוהּו נרצע, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו - ּדין ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
ּבית ּומכרּוהּו ּכֹוכבים, לעֹובד נמּכר - עצמֹו מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּכנענית.
אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ליּׂשראל; אּלא נמּכר אינֹו - ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
נמּכר - עצמֹו מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית אין -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
אּלא נמּכר אינֹו - ּדין ּבית מכרּוהּו ׁשׁש, על ויתר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלׁשׁש
ּדין ּבית מכרּוהּו לֹו, מעניקין אין - עצמֹו מֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָלׁשׁש.

לֹו. ֲִִַמעניקין
.‚Èיראה וכן נרצעת. האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפי

את אדני את אהבּתי ּבנרצע: אֹומר ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמענין
ּכן? ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּומהּו ּבני. ואת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשּתי
מעניק ּכ עברי, עבד להעניק עּׂשה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלהעניק.

העברּיה. ְִִָָָָאמה
.„È,תעּׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעּׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם. תׁשּלחּנּו לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשּיצא אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו. ּתעניק העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבאחד ׁשּיצאת העברּיה האמה וכן האדֹון, ּבמיתת אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּבּיֹובל,
הּיֹוצא אבל להם. מעניקין אּלּו הרי - ּבסימנין אֹו אּלּו ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכל
תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להם. מעניקין אין - ּכסף ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבגרעֹון

נת העבד אּלא חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ;מעּמ ׁשארחפׁשי ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתעניק העניק יצא. ּכ ואחר ּבהן לעבד לֹו ׁשּנׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּדמים
ּדברים ויקב, ּגרן צאן ּבענין - ּומּיקב מּגרנ מּצאנ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹלֹו
מהם; לֹו להעניק ׁשחּיב הּוא עצמן, מחמת ּברכה ּבהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
נֹותן וכּמה מהם. לֹו לּתן חּיב אינֹו - והּבגדים הּכספים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאבל
ּבין אחד מּמין ּבין סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלֹו?
יּתן ּבֹו: ׁשּנאמר העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה; ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמינין
;נתּבר ׁשּלא ּבין ּבגללֹו הּבית ׁשּנתּבר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאדניו.
נאמר: לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - לֹו ּתעניק העניק ֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ?ּברכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹאׁשר
.ÂË- לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא יֹובל ּבֹו ּופגע ּברח, ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

עבד ענק וגֹומר. תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להעניקֹו; חּיב ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאינֹו
אמה וענק הימּנּו. ּגֹובה חֹוב ּבעל ואין לעצמֹו, - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעברי
ׁשּיבֹוא קדם אביה מת ואם לאביה. - מציאתּה וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹהעברּיה,
ׁשאין ּכלּום; ּבהם לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלידֹו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש ְְְִִִֵֶָָאדם

ה'תשע"ב טבת י"ד שני יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּקטּנה2אמה‡. היא אביה3העברּיה ּומּׁשּתביא4ׁשּמכרּה . ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ּׂשערֹות נערה5ׁשּתי אינֹו6ותעּׂשה - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

למכרּה לֹו7יכֹול ויׁש ּבּה, רׁשּות לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּירצה מי לכל אף8לקּדׁשּה אילֹונית9. ׁשהיא 10הּקטּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּׂשערֹות11ּבסימניה ׁשּתי להבאת ראּויה לאביה12ואינּה יׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
קטּנה13למכרּה ׁשהיא זמן אבל14ּכל 16הּטמטּום15. ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

ּכעבד17והאנּדרֹוגינֹוס לא נמּכר אינֹו ּכדין18- ולא עברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
העברּיה .19האמה ְִִָָָָָ

ולא20אין·. העני ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּטלטלין ולא קרקע לא ּכלּום, לֹו ואפּלּו21נׁשאר , ְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולבנו.1) לו ייעוד, מצוות ודיני יציאתה, ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו במשנה.2)נתבארו מ: שתים3)כתובות גיל עד
א). הלכה אישות מהלכות ב (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד, ויום שנה אינה4)עשרה עצמה היא שאילו

יכולה אינה ואמה ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה נערה כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ו). כא, לשמות (מכילתא ג).5)למכרה הלכה שם אישות (הלכות אחד הלכה6)ויום (שם חדשים שישה הנמשכת תקופה והיא

תימכר7)ב). שלא דין אינו מכורה אינה - ה) הלכה ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא: וחומר וקל שם. משנה
כט:). יא.8)(ערכין הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: שם.9)כתובות בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון10)קידושין

ג. הלכה אישות מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש שם11)איל, אישות בהלכות (ראה וכדומה עבה שקולה כגון
ו). עשרים12)הלכה בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה ויש עשרה שש בת שהיא כגון

ה. הלכה להלן וראה ג), הלכה שם אישות (גמרא13)(הלכות מכירה דין בה אין נערות, בה שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם14)שם). אישות בהלכות ראה בה, אין אם וחמש שלושים גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים, גיל עד היינו,

ד. יא.15)הלכה הלכה נזירות מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים נקבות16)תוספתא ולא זכרות לא לו שאין אטום,
כה). הלכה אישות מהלכות ב כד).17)(פרק הלכה (שם נקבות וגם זכרות גם לו נמכרת18)שיש האשה ואין הן נקבות שמא

למלך. משנה וראה ב), הלכה א פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן למוכרו.19)בגניבתה בבנו זכות לאב ואין הם, זכרים שמא
את20) למכור רשאי אדם "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין חנינא בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא

העני"]. כן אם אלא וכו' כך21)בתו אחר ורק ביתו, כך ואחר שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא כן
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כן22ּכסּות ּפי על ואף לפּדֹותּה23ׁשעליו. האב את 24ּכֹופין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום ׁשּמכרּה, ׁשּמת25אחר אֹו האב ּברח .26 ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּתצא עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה ׁשּלא .27אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּבכסף28אמה‚. נקנית ּכסף29העברּיה ּבׁשוה 30אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבפרּוטה31ּובׁשטר נקנית ואינּה לקנֹותּה32, ׁשּצרי מּפני , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ותצא ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ׁשראּויין ּכיצד33ּבדמים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּתי ,ל מכּורה ּבּתי החרס: על אֹו הּניר על ּכֹותב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשטר?
האב - העברּיה אמה ּוׁשטר האדֹון. ּביד ונֹותן ;ל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָקנּויה

.34ּכֹותבֹו ְ
ּבית„. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים, ׁשׁש עֹובדת העברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאמה
העברּיה35ּדין אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ;36. ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

יֹוצאה - ׁשׁש ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאת
ּכעבד יֹוצאה37חּנם, - ּבן ׁשהּניח ּפי על אף האדֹון, מת . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מגרעת וכן ּכן. ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע; ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּנם,
ואם38מּפדיֹונּה על39ויֹוצאה. ּומחל ׁשחרּור ׁשטר לּה ּכתב ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּכעבד40הּׁשאר חּנם, יֹוצאה -41. ְְְִֶֶַָָָ
ּכגֹון‰. ּכיצד? ּבסימנין. יֹוצאה ׁשהיא העברּיה, אמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָיתרה

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעּׂשית סימנין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאת זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו

חּנם ויצאה ׁשּנאמר: יציאה42לחרּות. הּכתּוב לּה רּבה - ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהיא למדּו, הּׁשמּועה מּפי העבד. על יתר ּבחּנם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ׁשּתבּגר עד אביה, לרׁשּות ותחזר נערּות. סימני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת

אביה נערּות,43מרׁשּות ימי לּה ׁשאין אילֹונית, הּבת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לחרּות ּתצא ׁשּבגרה ּכיון - לבגר מּקטנּותּה יֹוצאת .44אּלא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Âלא ׁשּנאמר: איברים; ּבראׁשי יֹוצאה העברּיה אמה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאין
אֹו ׁשּנֹו לֹו הּפיל אם עברי, עבד וכן העבדים. ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
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א.22)בתו. הלכה א פרק למעלה כנ"ל.23)ראה כלום, לו נשאר שלא עוני, מחמת שמכרה פי על אף אם24)כלומר,
שאין מה כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא הדבר ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת, (יקר ידו מצאה
ולפיכך שפחות, אחר לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי לדעת זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן
שפחות אחר לשפחות אותה שמוכר לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור שיכול בעברי, ולא העברייה, באמה כופין
סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק רבינו והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור שהרי זו, בכפייה תועלת שאין
למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו זה ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה בין חילקה שלא זו
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה - שמעון רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם, עוד עצמו

לישראל הנמכר עברי ז,שעבד הלכה ב פרק למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין כלומר, בקרובים, נגאל אינו
ולפי לפדותו, קרוביו את כופין אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה שרק בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי
כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון רבי של חכמים לדעת אפילו זה

למלך. במשנה וראה כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני זה אין עברי בסוגיית25)בעבד בקידושין שם
נשארו26)הגמרא. שדבריו טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת לחירות יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שמח. באור וראה טו: שם משנה).27)בתיובתא (כסף לפדותה הקרובים את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות, בדרכים
ז. הלכה ב פרק למעלה במשנה.28)וראה יד: בה29)קידושין שנאמר ממה באמה כסף קניין למדו שם, וטריא בשקלא

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת פדיונה שמגרעת א.30)"והפדה", הלכה ב פרק למעלה וראה בברייתא. טז. שם31)שם משנה
יב.32)יד: יא: (קידושין33)שם ערך כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי לגירעון, ראוייה אינה ופרוטה

הנמכר מעבד נלמד בכסף עברי עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה ב פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם).
משנה). (כסף קונה שכסף מלמד מקנתו", "מכסף נאמר שבו משום34)לגוי, וטעמו הונא. כרב ולא חסדא וכרב טז. קידושין

יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה באמה שטר שקניין
להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי המקנה ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את שאינו35)"ואקח

יב). הלכה ג פרק (למעלה משש ליותר גם נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא ובשנה36)נמכר שנים שש "ועבדך וגומר:
מעימך". חפשי תשלחנו ביובל37)השביעית שיוצאים דין) בית מכרוהו ובין עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור בֿג). הלכות ב פרק לעבד38)(למעלה אף למדו ומזה "והפדה". ח): כא, (שמות ככתוב
כסף. בגירעון יוצאים האמה וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.) בברייתא.39)(קידושין טז. ובמחילה40)שם

יא. הלכה ב פרק למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר הדין41)בלי שהוא וברור בשטר. עצמו קונה שעבד אמרו שם בברייתא
מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה" ניתן לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר יציאה עיקר כל שהרי לאמה,

לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב בה שנאמר אלו42)אשה חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין בברייתא
נערות ימי על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י כאן משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות, ימי
עכשיו אבל כסף", "אין נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה שאמרו שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י
פט. אות שם תמימה בתורה וראה כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו שוב נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב

נערה.43) מ44)ככל לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. האבשם מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר קל שהרי יוחד,
אין חינם (ויצאה הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו - האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים -

למכרה יכול אינו סימנים מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף)
שדינה שערות שתי לה היו ולא איילונית סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה [והמדובר א. הלכה למעלה וראה כלל.
איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת. בתור יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק עשרים בת שתהא עד כקטנה
נעשה שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א), הלכה למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה ולא למפרע
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ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם - עינֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
חֹובל ּבׁשני45ּבהלכֹות נקנית העברּיה ׁשאמה למד, נמצאת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף :46דברים: ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּובמיתת ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָָהאדֹון,
.Êּכׁשאר47יעד היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ּבמיתת48ארּוסֹות אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּומצות ּבגט. אֹו ּפדּיה49הּבעל למצות קֹודמת .50יעּוד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

מקּדׁשת51ּכיצד אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
לאּׁשה לי אּת הרי לי, מארסת אּת הרי אפּלּו52לי, ּבסֹוף53; ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

החּמה לׁשקיעת סמּו ּכלּום,54ׁשׁש לּה לּתן צרי ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
נּתנּו לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ונֹוהג55ׁשּמעֹות מנהג56. ּבּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ואינֹו ׁשּתים57איׁשּות, מיעד ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ּבּה נֹוהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָ
היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד יעדּה. ׁשּנאמר: ּבנֹו58ּכאחת; ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

האב59גדֹול הרי - לֹו ליעדּה לאביו רׁשּות ונתן לּה60, אֹומר ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָ
לבני. מקּדׁשת אּת הרי ׁשנים: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֻּבפני

.Áאּלא61אין לבנֹו ולא לֹו לא העברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
מעֹותיה62מּדעּתּה אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף ׁשהרי63, ;64 ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מּדעּתּה - יעדּה אֹומר: ואם65הּוא ּבנֹו66. אין - האדֹון מת ְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
האדֹון ּבמיתת לחרּות יֹוצאה ׁשהרי לֹו, ליעדּה .67יכֹול ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

.Ëּכארּוסין68הּיעּוד -69לפיכ ּכנּׂשּואין. ואינֹו אינֹו70, , ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
לּה יירׁשּנה71מּטּמא מפר72ולא ׁשּתּכנס73ולא עד נדריה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אּלה ׁשלׁש ואם יעדּה74לחּפה. לא - לּה יעּׂשה לֹו,75לא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ
- חּנם ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו ּכמֹו סימנין, הּדרכים76ּבהבאת אֹותן על יתר , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
עברי ּכעבד עצמּה ּבהן .77ׁשּקֹונה ְְְִִֶֶֶֶַָָָ

.Èהאדֹון לאיׁש78אין לּתנּה ולא העברּיה, אמה למּכר יכֹול ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָָֹֹ
קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין עּׂשה79אחר, לא - נתן אֹו מכר ואם . ְִֵֵֵַַַָָָָָָֹ

בּה.80ּכלּום ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי לעם ׁשּנאמר: . ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹ
עברי עבד ויראה81וכן לּתנֹו. ולא לאחר למכרֹו יכֹול לא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מּפני אּלא [ּבאמה], זה ּדבר לאסר הּכתּוב הצר ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻלי,
ימׁשל לא נכרי לעם נאמר: לכ לבנֹו, ליעדּה לֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

ְְָָלמכרּה.
.‡Èאֹו82אין עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת העברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מֹוכר83לבנֹו ּכיצד? ליעּוד. ראּויה ׁשּתהא ּכדי 84קּדּוׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

לאביו ּבּתֹו את יכֹול85אדם האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו אבל86ליעדּה אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה - ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני לבנֹו; ּבּתֹו את למּכר יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹאינֹו
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני לבנֹו, ולא אחֹותֹו, היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·Èאלמנה87יׁש ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו למּכר לכהן88לאדם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העזר אבן קמא מהדורא הנודעֿביהודה בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות מדבריו נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
ו]. נתקצרו45)סימן ג בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה עברי שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק

כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה יוצא46)הדברים), שאינו לפי בלבד, דברים בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
יב. הלכה ב פרק למעלה ראה ששת.47)בסימנים. רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. שהייעוד48)קידושין ט, הלכה לקמן ראה

כנישואין. ואינו שלא49)כאירוסין אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה לא אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות
הייעוד. רלד.50)התקיים עשה המצוות, בספר ראה מצוה, היא הפדייה כלשונה.51)שאף ברייתא יט: זו52)קידושין לשון

אשה. קידושי לעניין בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא בר53)אינה יוסי כרבי ולא קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
פרוטה.54)יהודה. שתמורתה עבודה, שיעור עוד נשאר שמקודשת55)שלא יום, שלושים ולאחר מעכשיו למקדש דומה זה והרי

למפרע. יום שלושים כלשונה.56)לסוף שם, ג.57)ברייתא פרשה משפטים במכילתא וראה ז. הלכה א פרק עבדים מסכת
חברתה.58) ואת אותה ינאי.59)ולא רבי בשם אייבו רבי ידי על שנפתרה לקיש, ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
הייעוד60) שדין נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף לי מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא, בשמות

ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי בשם61)על אייבו רבי של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. הלכה62)רבי להלן וראה שכן) המתחיל דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן משנה (כסף מרצונה אומרים יש

שם.63)יב. יצחק בר נחמן רב שם.64)כדברי יצחק בר נחמן רב מדברי זה דיבור65)גם שם (רש"י דיעה לשון יעדה
שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, - כבש כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים ויש הכא). שאני המתחיל

משנה).66) (כסף פשוט דבר ז,67)הוא הלכה למעלה וראה לייעדה, יכול היה זה שלולא האבמשמע ידי על הוא ייעוד שדין
שנפתרה.68)דווקא. אבוה בר רבה של בעייה יח: הובאו70)כקידושין.69)קידושין לנישואין אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. ז).71)בגמרא הלכה אבל מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא מתטמא אינו שכהן הוא, כהן שהבעל72)אם
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב (פרק ארוסה ולא נשואה אשתו נדרים73)יורש מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי לבדו היינו,

ט. יא.74)הלכה כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון ה.76)מכילתא הלכה ד.77)למעלה הלכה דברי78)למעלה כל
ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם יחרים "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח. כא, שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו
רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו שיש כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר תלמוד מקנתו ושדה העבריים

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב יב הלכה ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו עבדו במכילתא79)למכור
ימשול לא "ולנכרי לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'" ימשול לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י

לרחוקים. - קפד).80)למכרה" סימן שם שלמה (תורה דרשב"י במכילתא הוא שם)81)כן שלמה (תורה דרשב"י במכילתא
כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה אמה "אם וחומר: בקל כן למדו

משנה. בכסף וראה וכמה". כמה אחת אליעזר.82)על כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: עצמו83)קידושין שהוא פי על אף
כ.). (שם ייעוד של שהיא כל אפשרות שמספיק - לייעדה יכול בגמרא.84)אינו וכפירושה ראשונה, ברייתא כ. ויש85)שם

כדלהלן. בן, י).86)לו יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה בברייתא.87)שהרי יח: מן88)שם אלמנה אבל האירוסין מן



פי micar zekld - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם - עינֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
חֹובל ּבׁשני45ּבהלכֹות נקנית העברּיה ׁשאמה למד, נמצאת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף :46דברים: ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּובמיתת ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָָהאדֹון,
.Êּכׁשאר47יעד היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ּבמיתת48ארּוסֹות אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּומצות ּבגט. אֹו ּפדּיה49הּבעל למצות קֹודמת .50יעּוד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

מקּדׁשת51ּכיצד אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
לאּׁשה לי אּת הרי לי, מארסת אּת הרי אפּלּו52לי, ּבסֹוף53; ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

החּמה לׁשקיעת סמּו ּכלּום,54ׁשׁש לּה לּתן צרי ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
נּתנּו לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ונֹוהג55ׁשּמעֹות מנהג56. ּבּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ואינֹו ׁשּתים57איׁשּות, מיעד ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ּבּה נֹוהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָ
היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד יעדּה. ׁשּנאמר: ּבנֹו58ּכאחת; ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

האב59גדֹול הרי - לֹו ליעדּה לאביו רׁשּות ונתן לּה60, אֹומר ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָ
לבני. מקּדׁשת אּת הרי ׁשנים: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֻּבפני

.Áאּלא61אין לבנֹו ולא לֹו לא העברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
מעֹותיה62מּדעּתּה אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף ׁשהרי63, ;64 ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מּדעּתּה - יעדּה אֹומר: ואם65הּוא ּבנֹו66. אין - האדֹון מת ְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
האדֹון ּבמיתת לחרּות יֹוצאה ׁשהרי לֹו, ליעדּה .67יכֹול ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

.Ëּכארּוסין68הּיעּוד -69לפיכ ּכנּׂשּואין. ואינֹו אינֹו70, , ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
לּה יירׁשּנה71מּטּמא מפר72ולא ׁשּתּכנס73ולא עד נדריה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אּלה ׁשלׁש ואם יעדּה74לחּפה. לא - לּה יעּׂשה לֹו,75לא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ
- חּנם ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו ּכמֹו סימנין, הּדרכים76ּבהבאת אֹותן על יתר , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
עברי ּכעבד עצמּה ּבהן .77ׁשּקֹונה ְְְִִֶֶֶֶַָָָ

.Èהאדֹון לאיׁש78אין לּתנּה ולא העברּיה, אמה למּכר יכֹול ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָָֹֹ
קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין עּׂשה79אחר, לא - נתן אֹו מכר ואם . ְִֵֵֵַַַָָָָָָֹ

בּה.80ּכלּום ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי לעם ׁשּנאמר: . ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹ
עברי עבד ויראה81וכן לּתנֹו. ולא לאחר למכרֹו יכֹול לא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מּפני אּלא [ּבאמה], זה ּדבר לאסר הּכתּוב הצר ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻלי,
ימׁשל לא נכרי לעם נאמר: לכ לבנֹו, ליעדּה לֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

ְְָָלמכרּה.
.‡Èאֹו82אין עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת העברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מֹוכר83לבנֹו ּכיצד? ליעּוד. ראּויה ׁשּתהא ּכדי 84קּדּוׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

לאביו ּבּתֹו את יכֹול85אדם האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו אבל86ליעדּה אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה - ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני לבנֹו; ּבּתֹו את למּכר יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹאינֹו
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני לבנֹו, ולא אחֹותֹו, היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·Èאלמנה87יׁש ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו למּכר לכהן88לאדם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העזר אבן קמא מהדורא הנודעֿביהודה בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות מדבריו נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
ו]. נתקצרו45)סימן ג בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה עברי שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק

כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה יוצא46)הדברים), שאינו לפי בלבד, דברים בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
יב. הלכה ב פרק למעלה ראה ששת.47)בסימנים. רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. שהייעוד48)קידושין ט, הלכה לקמן ראה

כנישואין. ואינו שלא49)כאירוסין אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה לא אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות
הייעוד. רלד.50)התקיים עשה המצוות, בספר ראה מצוה, היא הפדייה כלשונה.51)שאף ברייתא יט: זו52)קידושין לשון

אשה. קידושי לעניין בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא בר53)אינה יוסי כרבי ולא קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
פרוטה.54)יהודה. שתמורתה עבודה, שיעור עוד נשאר שמקודשת55)שלא יום, שלושים ולאחר מעכשיו למקדש דומה זה והרי

למפרע. יום שלושים כלשונה.56)לסוף שם, ג.57)ברייתא פרשה משפטים במכילתא וראה ז. הלכה א פרק עבדים מסכת
חברתה.58) ואת אותה ינאי.59)ולא רבי בשם אייבו רבי ידי על שנפתרה לקיש, ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
הייעוד60) שדין נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף לי מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא, בשמות

ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי בשם61)על אייבו רבי של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. הלכה62)רבי להלן וראה שכן) המתחיל דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן משנה (כסף מרצונה אומרים יש

שם.63)יב. יצחק בר נחמן רב שם.64)כדברי יצחק בר נחמן רב מדברי זה דיבור65)גם שם (רש"י דיעה לשון יעדה
שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, - כבש כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים ויש הכא). שאני המתחיל

משנה).66) (כסף פשוט דבר ז,67)הוא הלכה למעלה וראה לייעדה, יכול היה זה שלולא האבמשמע ידי על הוא ייעוד שדין
שנפתרה.68)דווקא. אבוה בר רבה של בעייה יח: הובאו70)כקידושין.69)קידושין לנישואין אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. ז).71)בגמרא הלכה אבל מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא מתטמא אינו שכהן הוא, כהן שהבעל72)אם
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב (פרק ארוסה ולא נשואה אשתו נדרים73)יורש מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי לבדו היינו,

ט. יא.74)הלכה כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון ה.76)מכילתא הלכה ד.77)למעלה הלכה דברי78)למעלה כל
ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם יחרים "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח. כא, שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו
רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו שיש כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר תלמוד מקנתו ושדה העבריים

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב יב הלכה ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו עבדו במכילתא79)למכור
ימשול לא "ולנכרי לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'" ימשול לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י

לרחוקים. - קפד).80)למכרה" סימן שם שלמה (תורה דרשב"י במכילתא הוא שם)81)כן שלמה (תורה דרשב"י במכילתא
כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה אמה "אם וחומר: בקל כן למדו

משנה. בכסף וראה וכמה". כמה אחת אליעזר.82)על כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: עצמו83)קידושין שהוא פי על אף
כ.). (שם ייעוד של שהיא כל אפשרות שמספיק - לייעדה יכול בגמרא.84)אינו וכפירושה ראשונה, ברייתא כ. ויש85)שם

כדלהלן. בן, י).86)לו יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה בברייתא.87)שהרי יח: מן88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
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ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול,
ּבהן ּתֹופסין .89קּדּוׁשין ְִִִֶָ

.‚Èאֹו90המקּדׁש ונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
את למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר לׁשפחה מֹוכרּה אבל איׁשּות. אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּתֹו

ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? אֹותּה91ׁשפחּות. ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה גרׁשּה, אֹו האדֹון ּומת ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָהאדֹון,

ׁשנּיה ּפעם מֹוכרּה האב הרי - לכהן92קטּנה אפּלּו וכן93, . ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני נפלה ׁשהיא94אם ּפי על אף , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קטּנה ׁשהיא מּפני ּפסּולה מן95חליצה נפסלה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
לכהן96הּכהּנה למכרּה לֹו ויׁש ּתֹופסין97; וקּדּוׁשין הֹואיל , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו .98ּבּה, ְְִֵֶָָ
.„Èּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאה ּבּתֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ו ׁשנּיה,כסף, ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא עדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו .99ּכמֹו ְְֵֶַ

.ÂËאם100הּמֹוכר לאחר: וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מיעד - ליעד האדֹון לֹו101רצה לא האדֹון יעד לא ואם ; ְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹֹ

ותעּׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו האדֹון מרׁשּות ּכׁשּתצא - לבנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
איׁש. ִֵֶאׁשת

.ÊËליעד102הּמֹוכר ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מה על ׁשהתנה מיעד; - ליעד האדֹון רצה אם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,

ּבטל. ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, ְֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עצמֹו‡. את וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה ּכנעני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָעבד
ּבחליפין, אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשה.
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּבמׁשיכה ונקנה ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאיברים.
הּדרכים ּכל זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמׁשיכת

ּבהן. נקנין ְֲִִִֶֶָָָׁשהעבדים
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון - לחרּות ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות,

ואין לחרּות. העבד יצא ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף את הרב ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות העבד; ּדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי
ּבהן ׁשּתצא מנת על ואמר: מעֹות, לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
לחרּות; העבד יצא - הּמעֹות לקּבל האדֹון רצה אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלחרּות:
אּלא לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות, העבד קנה לא - רצה לא ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹואם
ּבין ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהם ׁשּיצא מנת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין ְְְְִֵַַלקנֹותֹו
אּת‚. הרי החרס: על אֹו הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

וכן ,ּב עסק לי אין אֹו ,עצמ ׁשל אּת הרי אֹו חֹורין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל גּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכל
העדים ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומֹוסר
לחרּות, יצא זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחתּומים
אּת הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו גּטֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
עדים עליו ׁשהעידּו ּפי על אף ,עצמ ׁשל אּת הרי חֹורין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
ׁשאין נׁשּתחרר; לא עדין - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ואף ּדין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבבית
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר אֹו ּבכסף אּלא לחרּות יֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעבד
לא - אדם לכל מּתרת אּת הרי לׁשפחתֹו: והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻאיברים.

ּכלּום. ְַָאמר
וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה איברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

יצא - חֹוזרין ׁשאינן איברים ראׁשי ועּׂשרים מארּבעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ׁשן ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט וצרי ְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלחרּות,
חֹוזרין, ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין - ועין ּׁשן מה מהן: לּדֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָועין?
לחרּות. ּבֹו העבד יצא - חֹוזרין ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאף
יֹוצא אינֹו - לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָאבל
אינֹו - הּקטן ׁשן הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחרּות,

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, ֲֲֵֵֵֶַַֹיֹוצא
ּבראׁשי‰. יֹוצא וטבלּו,אין ׁשּמלּו עבדים אּלא איברים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

אינֹו - ּבגּיּותֹו ׁשהּוא העבד אבל מצֹות; ּבמקצת יׁשנן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
חֹוזרין: ׁשאינן איברים ראׁשי הן אּלּו איברים. ּבראׁשי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עּׂשרים, - ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים אבל ׁשּבאּׁשה. הּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי - ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האירוסין, מן הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות מהלכות ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד הגדול,89)ואף לכהן בן לו כשאין והמדובר יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן, ראוייה היא הרי בן, לו יש וכרבי90)שאם קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
יצחק בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה טליתו שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא הדורש עקיבא

לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו הדורש אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שהרי91)שם),
אב. של מרשותו יוצאת ואינה ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא אינו92)ייעוד שייעוד סובר שרבינו יב, הלכה למעלה [ראה

בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה אינו שהרי זה, לעניין גדול.93)אישות לכהן תימן: וכתבֿיד רומי בדפוס
בה].94) רשות לאביה אין ושוב נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם מת ד95)ושוב בפרק כמפורש

טז. הלכה וחליצה ייבום כו.96)מהלכות הלכה שם פי97)כמפורש על אף לומר: רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו
גם איסורים שני בה יש שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה מן נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא

גדול. לכהן למכרה יש זאת ובכל חלוצה, וגם יב.98)אלמנה הלכה אחר99)למעלה שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה
יהודה.100)שפחות. רבי בר יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: לקידושין101)קידושין שלו, הראשונות המעות שהרי

שמקודשת בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר מעכשיו אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
שם). (גמרא רוצה אם מאיר.102)לראשון, כרבי ולא קמא וכתנא שם נקנה1)ברייתא הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות. יוצא הוא ואיך

micar zekld - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â- הּיד ּגב על נסּפרת אם וחתכּה, יתרה אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
עבד - וחטטּה סמּויה עינֹו היתה לחרּות. ּבּה יֹוצא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
לאחד הּדין והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹוצא
ׁשאם מלאכה, ּבֹו עֹוּׂשה ואינֹו ּבטל ׁשהּוא איברים ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמראׁשי

לחרּות. ויצא אבר, חּסרֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָחתכֹו
.Êּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו

ׁשֹומע ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלחרּות.
לחרּות. ּבהן יֹוצא עבד אין -ֵֵֵֶֶֶַָ

.Áיכֹול אם ונדדה: ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחסרה עינֹו על ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכהּו
לחרּות. יצא - לאו ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו - ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

.Ëוהּכהּו נֹודדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה וחסר ּכהה עינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
היה אם הּכהה: העין סּמא אֹו הּנֹודדת הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
יצא לא - לאו ואם לחרּות; יצא - ׁשהּוא ּכל ּבהן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

ֵַלחרּות.
.Èיֹוצא אינֹו - לחזר וסֹופּה ידֹו וצבתה ידֹו על ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹהּכהּו

לחרּות; יצא - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו ּתלׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחרּות.
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועֹות הּׁשּנים מעּׂשה ּבטל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

.‡Èׁשּזרק ּכגֹון ּכּונה, ּבלא עינֹו את סּמא אֹו ׁשּנֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
אצּבעֹו וחתכה ׁשּנֹו את והּפילה ּבעבד ונפלה לבהמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאבן
יּפיל אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן אם ׁשּנאמר: לחרּות; יצא לא -ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיתּכּון. עד -ְִֵֶַַ
.·È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט

לֹו. ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות; יצא ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
.‚È;וסּמאּה עיני, לי ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהרי

על ׁשאף לחרּות. ויצא ּבאדֹון, ּׂשחק - והּפילּה ׁשּני, לי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחתר
העבד, ּבאיברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונסּתּכן

לחרּות. יצא ׁשהרי לֹו, ועקרּה אּמן רּבֹו ְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻוהיה
.„Èלחרּות יצא הרי - עינֹו את וסּמא עבּדֹו ׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמּפיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עינֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹּבׁשּנֹו,
.ÂËׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי איברים, ּבראׁשי יֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו.

.ÊËחּסרן אם איברים, ּבראׁשי יֹוצאין - ּברזל צאן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹעבדי
ּבראׁשי יֹוצאין אינן - מלֹוג ועבדי האּׁשה. לא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבעל,

א לא ּפרֹות;איברים. אּלא ּבהם לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפיל ם ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לּה. מיחדין ׁשאינן מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻולא

.ÊÈּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת איברים ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיציאת
קנס. ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָזמן.
עיני, את וסּמית ׁשּני את הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר העבד ,ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
- מעצמֹו יֹודה ׁשאם ּפטּור. - זה עּׂשיתי לֹו: אֹומר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהאדֹון
- ּבקנס ׁשהּמֹודה עדים. ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
- ּבקנס מֹודה ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּור.

מּלׁשּלמֹו. ְְִַָּפטּור

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב
ּפי על אף לחרּות, יצא - עבּדי לפלֹוני זה ּבגט זכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואמר:
אם אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; ּגט הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יצא ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי זה גט ּתנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאמר:
גט ּתנּו האֹומר: ,לפיכ לידֹו. הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעבד

מיתה. לאחר יּתנּו לא - ומת לעבּדי, ְְְְִִִֵֶַַַָָֹזה
נעּׂשה·. אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ּבׁשטר: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּכֹותב

יצא זה הרי - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּפלֹוני
לחרּות. יצא לא - חֹורין ּבן אעּׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחרּות.

לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:
ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּׂשאני
הֹודאת - נתן ולא ּכתב לא אמר: והּוא לֹו, ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹגט
ּבפנינּו. ׁשּיׁשחררּנּו עד עבד זה והרי עדים, ּכמאה ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעל

יׁשּתעּבדּו„. אל ׁשפחתי ּפלֹונית מיתתֹו: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָמי
לּיֹורׁשים ואסּור ּכׁשהיתה, ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה
אם וכן הּמת. ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלהׁשּתעּבד
ואין הּיֹורׁשין את ּכֹופין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָֹאמר:
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשּתעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין - ְְְְְִִֵֶַַַָָׁשחררּוה
ּובׁשאר‰. נׁשים, לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשּׁשה: הן ואּלּו הּׁשטרֹות. ּכל ּכׁשאר הן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדברים
ּכּותי. ּבעד ּוכׁשרין ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּפסּולים
ּבמחּבר. נכּתבין ואין עצמֹו. המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֻֻּוצריכין
ואחד נׁשים ּגּטי אחד זה. ּבפני זה אּלא עדיהם חֹותמין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? ּולמביא. למֹולי ׁשוין עבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשחרּורי
ּבכל ּכׁשרים, - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהעֹולים
נׁשים מּגּטי חּוץ הלואה, ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּתנאים

עבדים. ְְֲִִֵָוׁשחרּורי
.Âחּוץ ּפסּול, - ּכּותי אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָּכל

יּׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהן עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
הּזה, ּובּזמן חבר. ּכּותי ׁשּיהיה והּוא ּכּותי. אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועד
מהן למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּכּותים
הּזמן, ּבאֹותֹו ּכּותים ּכמֹו הּזה ּבּזמן ׁשהּצדֹוקים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַלּצדֹוקים.
ּדבריהם. לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ׁשּיהיּו עליהם ׁשּגזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹקדם
ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; - לּה וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבגט

א אֹומר: ּבגטהּוא לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד - לּה נּתן לא חפׁשה ֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
נתינה, אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן וכתב אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה
קציצה מחּסר ׁשהרי קצץ, ּכ ואחר ּבמחּבר הּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻיצא
מחּסר יהיה לא - לּה נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּונתינה;
חֹותמין אינן עבדים וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד נתינה. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעדיהם

ִֵּגרּוׁשין.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההלכות.1) נשלמו ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר



פג micar zekld - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â- הּיד ּגב על נסּפרת אם וחתכּה, יתרה אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
עבד - וחטטּה סמּויה עינֹו היתה לחרּות. ּבּה יֹוצא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
לאחד הּדין והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹוצא
ׁשאם מלאכה, ּבֹו עֹוּׂשה ואינֹו ּבטל ׁשהּוא איברים ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמראׁשי

לחרּות. ויצא אבר, חּסרֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָחתכֹו
.Êּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו

ׁשֹומע ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלחרּות.
לחרּות. ּבהן יֹוצא עבד אין -ֵֵֵֶֶֶַָ

.Áיכֹול אם ונדדה: ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחסרה עינֹו על ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכהּו
לחרּות. יצא - לאו ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו - ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

.Ëוהּכהּו נֹודדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה וחסר ּכהה עינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
היה אם הּכהה: העין סּמא אֹו הּנֹודדת הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
יצא לא - לאו ואם לחרּות; יצא - ׁשהּוא ּכל ּבהן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

ֵַלחרּות.
.Èיֹוצא אינֹו - לחזר וסֹופּה ידֹו וצבתה ידֹו על ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹהּכהּו

לחרּות; יצא - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו ּתלׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחרּות.
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועֹות הּׁשּנים מעּׂשה ּבטל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

.‡Èׁשּזרק ּכגֹון ּכּונה, ּבלא עינֹו את סּמא אֹו ׁשּנֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
אצּבעֹו וחתכה ׁשּנֹו את והּפילה ּבעבד ונפלה לבהמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאבן
יּפיל אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן אם ׁשּנאמר: לחרּות; יצא לא -ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיתּכּון. עד -ְִֵֶַַ
.·È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט

לֹו. ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות; יצא ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
.‚È;וסּמאּה עיני, לי ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהרי

על ׁשאף לחרּות. ויצא ּבאדֹון, ּׂשחק - והּפילּה ׁשּני, לי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחתר
העבד, ּבאיברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונסּתּכן

לחרּות. יצא ׁשהרי לֹו, ועקרּה אּמן רּבֹו ְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻוהיה
.„Èלחרּות יצא הרי - עינֹו את וסּמא עבּדֹו ׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמּפיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עינֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹּבׁשּנֹו,
.ÂËׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי איברים, ּבראׁשי יֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו.

.ÊËחּסרן אם איברים, ּבראׁשי יֹוצאין - ּברזל צאן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹעבדי
ּבראׁשי יֹוצאין אינן - מלֹוג ועבדי האּׁשה. לא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבעל,

א לא ּפרֹות;איברים. אּלא ּבהם לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפיל ם ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לּה. מיחדין ׁשאינן מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻולא

.ÊÈּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת איברים ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיציאת
קנס. ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָזמן.
עיני, את וסּמית ׁשּני את הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר העבד ,ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
- מעצמֹו יֹודה ׁשאם ּפטּור. - זה עּׂשיתי לֹו: אֹומר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהאדֹון
- ּבקנס ׁשהּמֹודה עדים. ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
- ּבקנס מֹודה ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּור.

מּלׁשּלמֹו. ְְִַָּפטּור
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אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב
ּפי על אף לחרּות, יצא - עבּדי לפלֹוני זה ּבגט זכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואמר:
אם אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; ּגט הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יצא ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי זה גט ּתנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאמר:
גט ּתנּו האֹומר: ,לפיכ לידֹו. הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעבד

מיתה. לאחר יּתנּו לא - ומת לעבּדי, ְְְְִִִֵֶַַַָָֹזה
נעּׂשה·. אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ּבׁשטר: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּכֹותב

יצא זה הרי - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּפלֹוני
לחרּות. יצא לא - חֹורין ּבן אעּׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחרּות.

לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:
ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּׂשאני
הֹודאת - נתן ולא ּכתב לא אמר: והּוא לֹו, ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹגט
ּבפנינּו. ׁשּיׁשחררּנּו עד עבד זה והרי עדים, ּכמאה ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעל

יׁשּתעּבדּו„. אל ׁשפחתי ּפלֹונית מיתתֹו: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָמי
לּיֹורׁשים ואסּור ּכׁשהיתה, ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה
אם וכן הּמת. ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלהׁשּתעּבד
ואין הּיֹורׁשין את ּכֹופין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָֹאמר:
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשּתעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין - ְְְְְִִֵֶַַַָָׁשחררּוה
ּובׁשאר‰. נׁשים, לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשּׁשה: הן ואּלּו הּׁשטרֹות. ּכל ּכׁשאר הן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדברים
ּכּותי. ּבעד ּוכׁשרין ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּפסּולים
ּבמחּבר. נכּתבין ואין עצמֹו. המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֻֻּוצריכין
ואחד נׁשים ּגּטי אחד זה. ּבפני זה אּלא עדיהם חֹותמין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? ּולמביא. למֹולי ׁשוין עבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשחרּורי
ּבכל ּכׁשרים, - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהעֹולים
נׁשים מּגּטי חּוץ הלואה, ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּתנאים

עבדים. ְְֲִִֵָוׁשחרּורי
.Âחּוץ ּפסּול, - ּכּותי אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָּכל

יּׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהן עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
הּזה, ּובּזמן חבר. ּכּותי ׁשּיהיה והּוא ּכּותי. אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועד
מהן למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּכּותים
הּזמן, ּבאֹותֹו ּכּותים ּכמֹו הּזה ּבּזמן ׁשהּצדֹוקים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַלּצדֹוקים.
ּדבריהם. לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ׁשּיהיּו עליהם ׁשּגזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹקדם
ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; - לּה וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבגט

א אֹומר: ּבגטהּוא לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד - לּה נּתן לא חפׁשה ֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
נתינה, אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן וכתב אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה
קציצה מחּסר ׁשהרי קצץ, ּכ ואחר ּבמחּבר הּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻיצא
מחּסר יהיה לא - לּה נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּונתינה;
חֹותמין אינן עבדים וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד נתינה. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעדיהם

ִֵּגרּוׁשין.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההלכות.1) נשלמו ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר
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.Êּבארץ ׁשחרּור גט ׁשהּמביא ּומביא? ּבמֹולי ׁשוין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוכיצד
ּובחּוצה נחּתם. ּובפני נכּתב ּבפני לֹומר: צרי אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׂשראל
ּבפני הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, מצּויין עדים אין אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלארץ,
אחר וערער האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; זהּו - נחּתם ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכ
הֹואיל לקּימֹו, צריכה ואינּה גּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא ׁשחרּור ׁשּׁשטר העבד ּכ ידּה; מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּגט
אֹומרת: ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו - ידֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתחת
ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם, ּובפני נכּתב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבפני
ּובפני נכּתב ּבפני ואמר: גט ׁשהביא העבד ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמקֹומֹו;

קּיּום. צרי ואין ,הּדר אֹותֹו על נאמן - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָנחּתם
.Á.העבד גט להביא ּכׁשר - האּׁשה גט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכל

מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט מקּבל ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעבד
ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב מקּבל. ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבֹו
הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו והתקּדׁשי לחרּות ּבֹו צאי לּה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻלׁשֹון

ה'תשע"ב טבת ט"ו שלישי יום
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הּכֹורת2ּגט‡. ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי לבין3ׁשחרּור ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּכֹותב4אדֹוניו ,לפיכ זכּות. ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:5, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
חּוץ6עצמ אֹו ּפלֹוני, מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל ְְְְְִִִַַָָָָָ

ּפלֹונית ּכֹורת7מּטּלית זה אין ׁשאינֹו8- ּומּתֹו ּבטל; והּגט , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
וכן ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא מׁשחרר, העבד אין - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
-9עבד·. ל קנּויין ּונכסי עצמ ּבֹו: וכתּוב גט, ׁשהביא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

קנה עד10עצמֹו קנה לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

וכן הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבחֹותמיו, הּגט היה11ׁשּיתקּים אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נכסי ּכל ּבֹו: קנה12ּכתּוב ולא עצמֹו, קנה - ל קנּויין ְְְְִַַָָָָָָָָֹ

הּדּבּור ׁשחֹולקים ּבחֹותמיו. הּגט ׁשּיתקּים עד 13הּנכסים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשחרּורֹו גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרים:
אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו
הּׁשטר. ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה לא ּברּורה, ּבראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּב14המׁשחרר‚. עבדים עצמן,ׁשני קנּו לא - אחד ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ואחד אחד לכל ׁשטר ּכֹותבין לפיכ15אּלא ּכל16. הּכֹותב , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו לׁשני 17נכסיו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדברים ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכתב
נתּונים נכסי ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?

אבל עבדי; ּופלֹוני לפלֹוני18לפלֹוני נכסי חצי ּכתב: אם ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָ
קנּו לא ׁשטרֹות ּבׁשני אף - עבּדי לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי,

ּבֹו ׁשּיר והרי נכסים, מּכלל ׁשהעבד זה19ּכלּום. ואין חציֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכלּום. הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשחרּור;

חציֹו,20המׁשחרר„. העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהרי
חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על דמיו חצי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלקח
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן וחציֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָעבד

אבל חציֹו; והּניח אֹו21ּבׁשטר חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּלֹו העבד ויצא הֹואיל ּבמּתנה, חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּׁשחרר

ּבן22מרׁשּותֹו וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד קנה - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
וכן חלקֹו,23חֹורין. מהן אחד וׁשחרר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל עבד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ

העב קנה - ּבׁשטר ּבין ּבכסף חציֹוּבין חציֹו24ד הּוא והרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
חֹורין. ּבן וחציֹו ְְִֶֶֶֶעבד

ּוולד25הּכֹותב‰. חֹורין ּבת אּת הרי מעּברת: לׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
קּימין ּדבריו - הרי26עבד .27- חֹורין ּבן ּוולד ׁשפחה אּת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חציּה. ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום, אמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חורין.1) בן וחצי עבד חצי ודיני עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו אשי.גיטי2)ביאר רב של מימרא ט. חותך3)ן
ומוחלט. סופי א).4)באופן הלכה גירושין מהלכות א (פרק אשה בגט שאמרו בכמה5)כמו והובאה ח משנה ג פרק פאה

בתלמוד. דלהלן6)מקומות הטעם לפי אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו נכסיו כל "הכותב שם: במשנה
רש"י. בדעת להלן וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו" "כל הכותב בין הבדל אין כורת", זה אמרו7)ש"אין כן
מטלטלין. לשייר הדין והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה שאמרו שמה קמט: בתרא פי8)בבבא על אף

ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון כן פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי זה, בשיור ספק שאין
ונכסי" "עצמך מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון שמא הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור ט. שם

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור בברייתא.9)אין ח: נכתב10)שם בפני לומר נאמן גיטו, המביא עבד שהרי
ז). הלכה ו פרק (למעלה לקיימו צריך ואינו נחתם רבא.11)ובפני ידי על שנפתרה בעייה דיבורים12)שם, שני אין שכאן
אחד. בדיבור כלול והנכסים, העבד קניין והכל, (שם).13)נפרדים, דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי למונח עברי תרגום

מב.14) מהלכות15)גיטין ד ופרק פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות" ספר לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם (רש"י עבד של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה שם.16)גירושין בשקלא17)ברייתא שם

השני. וכפירוש השני.18)וטריא, הפירוש ולפי שם, הברייתא להלן19)המשך וראה ואחד. אחד כל של בשטר שיור יש והרי
ד. שאינה20)הלכה אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה, של וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. באופן22)שם חציו, ששיחרר לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או לעצמו, שיור שום היה לא השחרור מימרא23)שבשעת מב. מא: שם

רבינא. כלום.24)של בחלקו שייר לא הגלילי.25)שהרי יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. עבד.26)קידושין והוולד,
אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר זה הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא עבד חצי משחרר של דין לזה ואין
(רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך "אם אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו", ירך "עובר אלא

משנה). שאפשר27)ולחם הסובר כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו, מדברי הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה

micar zekld - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âהּנׁשאר29חרּופה28ׁשפחה חציּה לׁשחרר רצה אם , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּגמּורה איׁש אׁשת מׁשחרר30ותעּׂשה זה הרי ּבכסף31- ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשאף ּבׁשטר, ׁשחרּורּה32ּבין ּגֹומר .33הּכסף ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

.Êלא34מי מּתר ואינֹו הֹואיל חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻ
חֹורין35ּבׁשפחה ּבבת אֹותֹו36ולא ועֹוּׂשה רּבֹו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֶֶַַָֹ

ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב חֹורין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבן
ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני ּבעבד, ;37אמּורים? ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

הּׁשפחה ׁשהיא38אבל ּכמֹות ּתּׁשאר רּבּה39- את ועֹובדת , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אחד יֹום עצמּה ואת אחד ּבּה40יֹום נהגּו ואם החֹוטאים41. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחרר, רּבּה את ּכֹופין - הפקר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמנהג
דמיה. ֲִֶַָּבחצי

.Áוהקנה42מי רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי הּקטן, לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹחציֹו

וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס, לּקטן ּדין ּבית לֹו43מעמידין ְְֲִִִֵֵַַַָָ
דמיו. ּבחצי חֹוב ׁשטר לֹו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
מפליגין - עליו געּגּועין לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נצטר 44ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

קרֹוב קטן ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו מעֹות.45אֹותֹו אצל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Ëמרע ועמד47ׁשּכתב46ׁשכיב לעבּדֹו, נכסיו חֹוזר48ּכל -49 ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

חֹורין ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו .50ּבּנכסים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

וכֹופין‡. חֹורין; ּבן יצא - ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּבדמיו, עּׂשרה עד ּכֹוכבים העֹובד מן ולקנֹותֹו לחזר רּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאת
ּכֹוכבים העֹובד רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור גט לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָֹוכֹותב
ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ּבעּׂשרה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָלמכרֹו
ואם ממחין. ּדין ּבבית אּלא אֹותֹו ודנין אֹותֹו ּגֹובין אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָֻזה
העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין - הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת

ְְִלׁשחרּור.
ואמר·. זמן לֹו קבע אם ּכֹוכבים: העֹובד מן עבּדֹו על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלוה

זה עבד גּוף ּתקנה ,ל אׁשּלם ולא ּפלֹוני זמן הּגיע אם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלֹו:

ידיו מעּׂשה ּתקנה לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
על ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, ּכֹוכבים עֹובד ּגבאֹו לחרּות. יצא לא -ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
לא - ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו, ּובקׁשּו מצרים ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהאדֹון

ּברצֹונֹו. ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח מּפני לחרּות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיצא
ּפי‚. על אף מּגדֹוליו, אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

יכֹול ׁשהיה מּפני לחרּות, העבד יצא - מהם מתירא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אחר. ּבממֹון ְְְֵַַָלפּיסֹו

חּוץ„. מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִֵָָָמכרֹו
- טֹובים וימים מּׁשּבתֹות חּוץ הּמצֹות, מן חּוץ ְְְְִִִִִִַַַָָמּמלאכּתֹו,
ּתפס אם ,לפיכ נׁשּתחרר. לא אֹו נׁשּתחרר אם ספק זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
העֹובד מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, דמיו ּכדי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבד

מּידֹו. מֹוציאין אין - ִִִִֵָָּכֹוכבים
אֹו‰. זרה, עבֹודה עֹובד ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, לגר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמכרֹו
דמיו ּכדי ּתפס אם ,לפיכ ספק. זה הרי - מּומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָליּׂשראל
מֹוציאין אין - הּמּומר מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמרּבֹו

ִָמּידֹו.
.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא - לארץ לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מהרּבֹו ּומּפני הּדמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד יצא לא זה, לקח לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריא, עבּדֹו הּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ. ְֶָָָלחּוצה
.Ê,לחזר ודעּתֹו יּׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

הם אם ספק, אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים אׁשּתֹו לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותם ׁשּמכרה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּלּה. הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין ְֲִִֵֵֶֶַָָאינן
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריא, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּכׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו, ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יּׂשראל; לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
לׁשחררֹו. הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּומכרֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי מג:28)לשחרר עברי29)גיטין עבד שקדשה חורין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
כאן. הראב"ד כתב וכן יז) הלכה אישות מהלכות ד ולא30)(פרק נחמן רב בשם זירא וכרבי העברי, העבד הראשון, לבעלה

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) (גיטין בשמו חמא בר יוסף בה31)כרב לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן שאין
חצייה. שמעון.32)אלא כרבי ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: רבי33)גיטין משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר משנה34)עקיבא מא: שם
להם. הודו הלל בית שאף שמאי, חירות.35)כבית צד בו שיש אלא36)מפני העולם נברא לא "והלא שבו, העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" ב.37)לפרייה הלכה אישות מהלכות ט"ו אישות38)פרק (הלכות ורבייה פרייה על מצווה האשה שאין
מג:39)שם). הלל.40)גיטין בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. ו.41)שם הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם
מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. ולדעת43)גיטין כותב, מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

עבדים להוציא רשאי אפוטרופוס שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס, הכוונה ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו
לבנו להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות מהלכות יא ופרק נב. (גיטין ונתנוהולחירות דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם (תוספות לשחררו "קרובה".45)מרחיקין.44)לאפוטרופוס תימן: יד ט.46)בכתב גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה נחמן, רב בשם מניומי בר יוסף רב של בלי47)מימרא מרע שכיב כדין

יד).49)והבריא.48)קניין. הלכה שם זכייה (הלכות מרע שכיב לאחר50)כדין אלא אינה מרע שכיב שמתנת פי על ואף
בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה ו פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם זכייה (הלכות מיתה

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון, כוונת גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא המוכר1)מאחר דין בו נתבארו
עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא, לחוצהֿלארץ או לגוי כנעני עבד
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.Âהּנׁשאר29חרּופה28ׁשפחה חציּה לׁשחרר רצה אם , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּגמּורה איׁש אׁשת מׁשחרר30ותעּׂשה זה הרי ּבכסף31- ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשאף ּבׁשטר, ׁשחרּורּה32ּבין ּגֹומר .33הּכסף ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

.Êלא34מי מּתר ואינֹו הֹואיל חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻ
חֹורין35ּבׁשפחה ּבבת אֹותֹו36ולא ועֹוּׂשה רּבֹו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֶֶַַָֹ

ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב חֹורין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבן
ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני ּבעבד, ;37אמּורים? ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

הּׁשפחה ׁשהיא38אבל ּכמֹות ּתּׁשאר רּבּה39- את ועֹובדת , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אחד יֹום עצמּה ואת אחד ּבּה40יֹום נהגּו ואם החֹוטאים41. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחרר, רּבּה את ּכֹופין - הפקר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמנהג
דמיה. ֲִֶַָּבחצי

.Áוהקנה42מי רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי הּקטן, לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹחציֹו

וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס, לּקטן ּדין ּבית לֹו43מעמידין ְְֲִִִֵֵַַַָָ
דמיו. ּבחצי חֹוב ׁשטר לֹו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
מפליגין - עליו געּגּועין לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נצטר 44ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

קרֹוב קטן ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו מעֹות.45אֹותֹו אצל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Ëמרע ועמד47ׁשּכתב46ׁשכיב לעבּדֹו, נכסיו חֹוזר48ּכל -49 ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

חֹורין ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו .50ּבּנכסים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

וכֹופין‡. חֹורין; ּבן יצא - ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּבדמיו, עּׂשרה עד ּכֹוכבים העֹובד מן ולקנֹותֹו לחזר רּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאת
ּכֹוכבים העֹובד רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור גט לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָֹוכֹותב
ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ּבעּׂשרה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָלמכרֹו
ואם ממחין. ּדין ּבבית אּלא אֹותֹו ודנין אֹותֹו ּגֹובין אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָֻזה
העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין - הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת

ְְִלׁשחרּור.
ואמר·. זמן לֹו קבע אם ּכֹוכבים: העֹובד מן עבּדֹו על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלוה

זה עבד גּוף ּתקנה ,ל אׁשּלם ולא ּפלֹוני זמן הּגיע אם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלֹו:

ידיו מעּׂשה ּתקנה לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
על ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, ּכֹוכבים עֹובד ּגבאֹו לחרּות. יצא לא -ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
לא - ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו, ּובקׁשּו מצרים ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהאדֹון

ּברצֹונֹו. ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח מּפני לחרּות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיצא
ּפי‚. על אף מּגדֹוליו, אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

יכֹול ׁשהיה מּפני לחרּות, העבד יצא - מהם מתירא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אחר. ּבממֹון ְְְֵַַָלפּיסֹו

חּוץ„. מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִֵָָָמכרֹו
- טֹובים וימים מּׁשּבתֹות חּוץ הּמצֹות, מן חּוץ ְְְְִִִִִִַַַָָמּמלאכּתֹו,
ּתפס אם ,לפיכ נׁשּתחרר. לא אֹו נׁשּתחרר אם ספק זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
העֹובד מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, דמיו ּכדי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבד

מּידֹו. מֹוציאין אין - ִִִִֵָָּכֹוכבים
אֹו‰. זרה, עבֹודה עֹובד ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, לגר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמכרֹו
דמיו ּכדי ּתפס אם ,לפיכ ספק. זה הרי - מּומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָליּׂשראל
מֹוציאין אין - הּמּומר מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמרּבֹו

ִָמּידֹו.
.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא - לארץ לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מהרּבֹו ּומּפני הּדמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד יצא לא זה, לקח לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריא, עבּדֹו הּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ. ְֶָָָלחּוצה
.Ê,לחזר ודעּתֹו יּׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

הם אם ספק, אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים אׁשּתֹו לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותם ׁשּמכרה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּלּה. הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין ְֲִִֵֵֶֶַָָאינן
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריא, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּכׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו, ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יּׂשראל; לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
לׁשחררֹו. הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּומכרֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי מג:28)לשחרר עברי29)גיטין עבד שקדשה חורין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
כאן. הראב"ד כתב וכן יז) הלכה אישות מהלכות ד ולא30)(פרק נחמן רב בשם זירא וכרבי העברי, העבד הראשון, לבעלה

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) (גיטין בשמו חמא בר יוסף בה31)כרב לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן שאין
חצייה. שמעון.32)אלא כרבי ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: רבי33)גיטין משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר משנה34)עקיבא מא: שם
להם. הודו הלל בית שאף שמאי, חירות.35)כבית צד בו שיש אלא36)מפני העולם נברא לא "והלא שבו, העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" ב.37)לפרייה הלכה אישות מהלכות ט"ו אישות38)פרק (הלכות ורבייה פרייה על מצווה האשה שאין
מג:39)שם). הלל.40)גיטין בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. ו.41)שם הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם
מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. ולדעת43)גיטין כותב, מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

עבדים להוציא רשאי אפוטרופוס שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס, הכוונה ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו
לבנו להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות מהלכות יא ופרק נב. (גיטין ונתנוהולחירות דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם (תוספות לשחררו "קרובה".45)מרחיקין.44)לאפוטרופוס תימן: יד ט.46)בכתב גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה נחמן, רב בשם מניומי בר יוסף רב של בלי47)מימרא מרע שכיב כדין

יד).49)והבריא.48)קניין. הלכה שם זכייה (הלכות מרע שכיב לאחר50)כדין אלא אינה מרע שכיב שמתנת פי על ואף
בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה ו פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם זכייה (הלכות מיתה

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון, כוונת גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא המוכר1)מאחר דין בו נתבארו
עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא, לחוצהֿלארץ או לגוי כנעני עבד
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.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יּׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
האדֹון רצה לׁשם. ׁשּיעלּוהּו למי אֹותֹו ימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹלעלֹות
עד עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלצאת
ּביד ׁשהארץ הּזה ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל - זה ודין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּירצה.

ּכֹוכבים. ְִֵָעֹובדי
.Èלֹו מחזירין אין - לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד

ואֹומר אדניו. אל עבד תסּגיר לא נאמר: ועליו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלעבדּות.
ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, גט לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹלרּבֹו,
- לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ויּתן ידֹו ׁשּתּׂשיג ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעד

לֹו. ויל מעליו ׁשעּבּודֹו ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמפקיעין
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק. גר הּוא הרי - לארץ ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמאּנה למי אחרת אזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
יׁשב עּמ ׁשּנאמר: הּכתּוב עליו וצּוה הּגר, מן יֹותר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּוח
הֹונית אף זֹו - ּתֹונּנּו לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹּבקרּב
עֹובר - הּזה הּגר את ׁשהמאּנה למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברים.
ּומּׁשּום עמיתֹו, את איׁש תֹונּו ולא מּׁשּום לאוין: ְְֲִִִִִִֶָָֹּבׁשלׁשה
ולא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו. לא ּומּׁשּום תֹונה, לא ְְְִִֵֵֵֶֶֹֹֹוגר

הֹוניה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָתלחצּנּו,
.·Èלמּול רצה ולא סתם, ּכֹוכבים העֹובד מן עבד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּקֹונה

חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים מצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולקּבל
לחּוצה אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה לא ְְְְִִֵֵָָָָֹואם
זה הרי - יּמֹול ׁשּלא ּתחּלה עליו העבד התנה ואם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹלארץ.
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן ּכל לקּימֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּתר
ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד וכן לארץ. לחּוצה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכ
ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻֻיּׂשראל
עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ּכֹוכבים, העֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמן

מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֶַָָָּכֹוכבים,
.‚Èואם ׁשחרּור. ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמפקיר

ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש - ׁשהפקירֹו האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת
.„È- רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם האסּורין, מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ׁשחרּור. גט לֹו וכֹותב רּבֹו את וכֹופין לחרּות; ְְְִִֵֵֵֶַַָָיצא
.ÂËּכל - ראׁשֹון רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם ׁשּנׁשּבה: ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואםה ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ּפֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

נתיאׁש לא ואם חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּפדהּו
ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד לׁשם אֹותֹו הּפֹודה - ראׁשֹון רּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
לרּבֹו חֹוזר - חֹורין ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָמרּבֹו,

ּכלּום. ּבלא ְְִָֹהראׁשֹון
.ÊËהרי - וׁשחררֹו חֹובֹו, לבעל אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשאֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

מּפני זה ּגם לׁשחררֹו. חֹובֹו ּבעל את וכֹופין מׁשחרר, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻזה
עבּדי לֹו: ויאמר זמן לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹּתּקּון

ַָאּתה.
.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹּבראׁשֹו,
חּיב ׁשאינֹו הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן צּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה

לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּכמֹו העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן ׁשחרּור. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָגט
לחרּות; יצא - ל מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו
דעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר: אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעּׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה ׁשּקרא אֹו רּבֹו ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - ּבֹו מחה ולא רּבֹו ּבפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈלא - לּמדֹו ואם ּתֹורה. עבּדֹו את ללּמד לאדם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואסּור

לחרּות. ֵַָָיצא
.ËÈוטבל העבד וקדם ּכֹוכבים, העֹובד מן עבד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

- רּבֹו ּבפני ׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן לׁשם רּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני
ּבּמים. לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ לפרׁש. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָצרי

.Îעֹובד ּתינֹוק מצא אֹו קטן, ּכֹוכבים עֹובד ׁשּתקף ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל
הרי - עבד לׁשם גר; זה הרי - ּגר לׁשם והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּכֹוכבים,

חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם עבד; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶזה
.‡Îעצמן קנּו - לפניו וטבלּו וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגר

חֹורין. ְִֵּבני

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהיא‡. ּפי על אף ּכנענית, ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיּׂשראל
ונקנה, ונמּכר ּדבר; לכל ּכנעני הּולד זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו

העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשים
אֹו·. ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו מּיּׂשראל, ּכנעני עבד הּקֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד

מּׁשאר מאחד אֹו ידנּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
הּוא והרי לעבד, ליּׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות,
מהם ׁשּנאמר: ּובנֹותיו; ּבניו מֹוכר וכן ּדבר. לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
וכל ּבארצכם. הֹולידּו אׁשר עּמכם אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתקנּו

ּדבר. לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי מאּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחד
הרי‚. - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא האּמֹות מן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ּכנענ עבד אבלהּבן ּבארצכם. הֹולידּו אׁשר ׁשּנאמר: י; ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
עבד; הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעבד

יחס. לֹו אין ועבד ּבארצכם, הֹולידּו אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ׁשביה„. והביא מלחמה, ׁשעּׂשה ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָמל

מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה, מי לכל הרׁשה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻּומכרּה;
אם וכן לעצמֹו; וימּכר ׁשּיביא מלחמה, עּמֹו עֹוּׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשהיא
ׁשעּׂשה מי אֹו יּמכר, - הּמס יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל דיניו, ִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיּו
הּנלקח ועבד ּדין, דיניו הרי יּמכר; - יעּׂשה לא אֹו וכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכ

ּדבר. לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי - אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבדינין
קנה‰. לא - לעבדּות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעֹובד

מכרֹו אם כן, ּפי על אף ידיו. מעּׂשה אּלא ּבֹו לֹו ואין ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָגּופֹו,
ליּׂשראל. קנּוי גּופֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵָָָליּׂשראל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרך.1) בו לעבוד ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין כנענית, שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

zexiky zekld - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â,קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות, קֹונה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָהאּׁשה
כאיׁש. גּופם קנתה זֹו הרי - אֹותם קנתה ואם החׁשד. ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָמּפני
ׁשנים ּתׁשע ּבן עבד אּלא לקנֹות אסּורה ׁשאינּה לי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויראה
וכל ּכנעני, עבד לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּתׁשע
ואם ּתעבדּו; ּבהם לעלם ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, עֹובר - ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהמׁשחררֹו
ּגט לכּתב אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר, - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָֹֻׁשחררֹו
מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. הּדרכים ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשחרּור
ּבבית עּׂשרה היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם. ׁשל למצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו
ּכל וכן הּמנין. ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכנסת
והרי הפקר, מנהג העם ּבּה ׁשּנֹוהגין ׁשפחה וכן ּבזה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּיֹוצא
ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - לחֹוטאים מכׁשֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּתּנּׂשא
.Êאּלא ,זנ ואיני עּמי עּׂשה ּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיכֹול

ׁשּיּׂשראל הּצדקה; מן ויתּפרנס הּפתחים על ויׁשאל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיל
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּביניהם. העבדים להחיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּוין
ואם ממֹונם, לׁשמר לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבעבדיו;
ימּותּו, אֹו יברחּו הם - ּכראּוי ויׁשקם לעבדיו יאכיל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹלא
עבדים אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָואדם
ּבמזֹונֹותיהן, חּיב - מלֹוג נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
ימּותּו - אֹותם יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניס ּכן מנת ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשעל

ּבאחריּותן. חּיב אינֹו והרי ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָויברחּו,
.Á,ּכ ׁשהּדין ּפי על ואף .ּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמּתר

צדק, ורֹודף רחמן אדם ׁשּיהיה חכמה, ודרכי חסידּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדת
ויׁשקהּו ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו, על עּלֹו יכּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹֻולא
נֹותנין היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשּתה. ּומּכל מאכל ְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמּכל
מזֹון ּומקּדימין אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָלעבד
ּכעיני אֹומר: הּוא הרי עצמן. לסעּדת והעבדים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהּבהמֹות
וכן ּגברּתּה. יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעבדים
לא הּכתּוב, מסרן לעבדּות ּבדברים; ולא ּבּיד, יבּזהּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּבנחת עּמֹו ידּבר אּלא וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלבּוׁשה.
ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים אּיֹוב ּבדרכי מפרׁש וכן טענֹותיו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויׁשמע
הלא עּמדי. ּברבם ואמתי עבּדי מׁשּפט אמאס אם ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבהן:
האכזרּיּות ואין אחד. ּברחם ויכּונּנּו עּׂשהּו, עּׂשני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹבּבטן
זרה; עבֹודה עֹובדי ּכֹוכבים ּבעֹובדי אּלא מצּויה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָוהעּזּות
להם ׁשהׁשּפיע יּׂשראל, והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

הּתֹורה, טֹובת הּוא ּברּו ּבחּקיםהּקדֹוׁש אֹותם וצּוה ְְִִַַַָָָָָֻ
ׁשל ּבמּדֹותיו וכן הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומׁשּפטים
אֹומר: הּוא ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא, ּברּו ְִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש
עליו; מרחמין - המרחם וכל מעּׂשיו. ּכל על ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָורחמיו

.והרּב ורחמ רחמים ל ונתן ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
עבדים הלכֹות להּו ְְְֲִִִָסליקּו

קנין. ספר והּוא עּׂשר, ׁשנים ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָנגמר
מכירה הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּומנין

עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים -ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין

ְִָּפרקים.

ה'תשע"ב טבת ט"ז רביעי יום

צדק מׁשּפטי ּבלמדי לבב, ּביׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָאֹוד
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סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ג. ּופּקדֹון. ׁשאלה הלכֹות ב. ּׂשכירּות. הלכֹות ְְְְְִִִִִֵָָא.
נחלֹות. הלכֹות ה. ונטען. טֹוען הלכֹות ד. ולוה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹמלוה

zExikV zFkld¦§§¦
מצֹות וארּבע עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש

ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ב)1לא ּׂשכר. וׁשֹומר ּׂשכיר ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּביֹומֹו ּׂשכיר ּׂשכר אחר2לּתן ּׂשכיר ּׂשכר יאחר ׁשּלא ג) . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּיאכל3זמּנֹו ד) ּבֹו4. ׁשעֹוּׂשה המחּבר מן ׁשּלא5הּׂשכיר ה) . ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
מלאכה ּבׁשעת המחּבר מן הּׂשכיר יֹולי6יאכל ׁשּלא ו) . ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשֹור יחסם ׁשּלא ז) ּׁשּיאכל. מה על יתר ּבידֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּׂשכיר
ְִּבדיׁשֹו.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבּתֹורה‡. נאמרּו ׁשֹומרים יׁש2ארּבעה דינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, כהֿכו).4)שם.3)דברים כג, (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה
מלאכתו.5) מלאכה"].6)ונגמרה גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד מלאכתו נגמרה סוגי1)ולא ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה ואחריות בתורה שנאמרו וֿיד.2)השומרים כב, שמות
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.Â,קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות, קֹונה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָהאּׁשה
כאיׁש. גּופם קנתה זֹו הרי - אֹותם קנתה ואם החׁשד. ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָמּפני
ׁשנים ּתׁשע ּבן עבד אּלא לקנֹות אסּורה ׁשאינּה לי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויראה
וכל ּכנעני, עבד לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּתׁשע
ואם ּתעבדּו; ּבהם לעלם ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, עֹובר - ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהמׁשחררֹו
ּגט לכּתב אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר, - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָֹֻׁשחררֹו
מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. הּדרכים ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשחרּור
ּבבית עּׂשרה היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם. ׁשל למצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו
ּכל וכן הּמנין. ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכנסת
והרי הפקר, מנהג העם ּבּה ׁשּנֹוהגין ׁשפחה וכן ּבזה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּיֹוצא
ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - לחֹוטאים מכׁשֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּתּנּׂשא
.Êאּלא ,זנ ואיני עּמי עּׂשה ּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיכֹול

ׁשּיּׂשראל הּצדקה; מן ויתּפרנס הּפתחים על ויׁשאל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיל
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּביניהם. העבדים להחיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּוין
ואם ממֹונם, לׁשמר לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבעבדיו;
ימּותּו, אֹו יברחּו הם - ּכראּוי ויׁשקם לעבדיו יאכיל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹלא
עבדים אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָואדם
ּבמזֹונֹותיהן, חּיב - מלֹוג נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
ימּותּו - אֹותם יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניס ּכן מנת ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשעל

ּבאחריּותן. חּיב אינֹו והרי ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָויברחּו,
.Á,ּכ ׁשהּדין ּפי על ואף .ּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמּתר

צדק, ורֹודף רחמן אדם ׁשּיהיה חכמה, ודרכי חסידּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדת
ויׁשקהּו ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו, על עּלֹו יכּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹֻולא
נֹותנין היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשּתה. ּומּכל מאכל ְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמּכל
מזֹון ּומקּדימין אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָלעבד
ּכעיני אֹומר: הּוא הרי עצמן. לסעּדת והעבדים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהּבהמֹות
וכן ּגברּתּה. יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעבדים
לא הּכתּוב, מסרן לעבדּות ּבדברים; ולא ּבּיד, יבּזהּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּבנחת עּמֹו ידּבר אּלא וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלבּוׁשה.
ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים אּיֹוב ּבדרכי מפרׁש וכן טענֹותיו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויׁשמע
הלא עּמדי. ּברבם ואמתי עבּדי מׁשּפט אמאס אם ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבהן:
האכזרּיּות ואין אחד. ּברחם ויכּונּנּו עּׂשהּו, עּׂשני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹבּבטן
זרה; עבֹודה עֹובדי ּכֹוכבים ּבעֹובדי אּלא מצּויה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָוהעּזּות
להם ׁשהׁשּפיע יּׂשראל, והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

הּתֹורה, טֹובת הּוא ּברּו ּבחּקיםהּקדֹוׁש אֹותם וצּוה ְְִִַַַָָָָָֻ
ׁשל ּבמּדֹותיו וכן הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומׁשּפטים
אֹומר: הּוא ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא, ּברּו ְִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש
עליו; מרחמין - המרחם וכל מעּׂשיו. ּכל על ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָורחמיו

.והרּב ורחמ רחמים ל ונתן ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
עבדים הלכֹות להּו ְְְֲִִִָסליקּו

קנין. ספר והּוא עּׂשר, ׁשנים ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָנגמר
מכירה הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּומנין

עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים -ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין

ְִָּפרקים.

ה'תשע"ב טבת ט"ז רביעי יום

צדק מׁשּפטי ּבלמדי לבב, ּביׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָאֹוד

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦

סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ג. ּופּקדֹון. ׁשאלה הלכֹות ב. ּׂשכירּות. הלכֹות ְְְְְִִִִִֵָָא.
נחלֹות. הלכֹות ה. ונטען. טֹוען הלכֹות ד. ולוה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹמלוה

zExikV zFkld¦§§¦
מצֹות וארּבע עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש

ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ב)1לא ּׂשכר. וׁשֹומר ּׂשכיר ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּביֹומֹו ּׂשכיר ּׂשכר אחר2לּתן ּׂשכיר ּׂשכר יאחר ׁשּלא ג) . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּיאכל3זמּנֹו ד) ּבֹו4. ׁשעֹוּׂשה המחּבר מן ׁשּלא5הּׂשכיר ה) . ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
מלאכה ּבׁשעת המחּבר מן הּׂשכיר יֹולי6יאכל ׁשּלא ו) . ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשֹור יחסם ׁשּלא ז) ּׁשּיאכל. מה על יתר ּבידֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּׂשכיר
ְִּבדיׁשֹו.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבּתֹורה‡. נאמרּו ׁשֹומרים יׁש2ארּבעה דינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
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ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, כהֿכו).4)שם.3)דברים כג, (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה
מלאכתו.5) מלאכה"].6)ונגמרה גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד מלאכתו נגמרה סוגי1)ולא ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה ואחריות בתורה שנאמרו וֿיד.2)השומרים כב, שמות



zexikyפח zekld - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּנם3להם ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ואּלּו והּׁשֹואל4. ,5, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּׂשכר והּׂשֹוכר6ונֹוּׂשא ,7. ְְֵֵַָָ

הּפּקדֹון·. ׁשּנגנב חּנם, ׁשֹומר ׁשּלהן: דינין ׁשלׁשה הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו
אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו

נׁשּבע8ּגדֹול זה הרי - נׁשּבית אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הּׁשֹומרין ּכדר ּופטּור9ׁשּׁשמר מּבית10, וגּנב ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

האלהים אל הּבית ּבעל ונקרב וגֹו', -11האיׁש הּׁשֹואל . ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשארעֹו ּבין נגנב אֹו הּׁשאּול הּדבר ׁשאבד ּבין הּכל, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשּלם

מּזה ּגדֹול נׁשּברה12אנס אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ּכתּוב ׁשּכ נׁשּבית; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָאֹו

יׁשּלם ׁשּלם אחד13עּמֹו ּדין ׁשניהם - הּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר נֹוּׂשא . ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
להן ּׂשכר14יׁש ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור הּדבר אבד אֹו נגנב אם : ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מׁשּלמים אּלּו הרי - ׁשמירתֹו ּגדֹול15על אנס ארעֹו ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אֹו נׁשּבית אֹו נׁשּברה אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָמּזה,

ּופטּורין ׁשּנאנסה, נׁשּבעין אּלּו הרי - ׁשּנאמר:16נטרפה . ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּוכתיב: וגֹו'; יי ׁשבּועת ראה, אין נׁשּבה אֹו נׁשּבר אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּומת

וגֹו' לבעליו יׁשּלם מעּמֹו, יּגנב ּגנב אֹומר17אם נמצאת .18: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל. על נׁשּבע - חּנם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשֹומר

ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן ּׂשכר19חּוץ נֹוּׂשא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת האבדה את מׁשּלמין - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׂשֹוכר
אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסין

ּבּים ׁשּטבעה ּבספינה הּדבר ּבלסטים20ׁשאבד נלקח אֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגדֹולים21מזּין אנסין מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,22. ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָֹֻ

הׁשאילֹו23הּמפקיד‚. אֹו ּבּׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם הּׂשּכירֹו, הּדבר24אֹו עם ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּכלּום25ׁש ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ּׂשכרן אֹו אפּלּו26ּלהן . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפטּור.27ּפׁשע זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר ּבּדבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבא28ׁשּנאמר הּוא ּׂשכיר אם יׁשּלם, לא עּמֹו ּבעליו אם : ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
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ב.3) הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין - והשוכר שכר נושא - מהם בחינם4)ששניים לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, ב בהלכה בסמוך וֿח. כב, יגֿיד.5)(שם בשכר6)שם לשמור עליו שקיבל שומר

נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יתבאר ב בהלכה טֿיב. יד.7)(שם חינם9)גמור.8)שם ששומר בשמירתו, פשע ולא
השתמש שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך כך שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי שמר שלא

א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא (בבא אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך מלשלם10)בו
מד:). שבשומר11)(שבועות נתפרש לא [בתורה היא לשבועה זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא (בבא חז"ל ואמרו

ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו בפרשה התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו כאן מדבר הכתוב חינם
הנאה כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה על בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה מלשלם,

שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת השנייה והפרשה מלשלם, שפטור הוא - ואבידה.12)משמירתו מגניבה
ומתה13) משבורה שפטור - שכר משומר וחומר מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב שהשואל בתורה נתפרש לא

הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא דין אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר ואבידה בגניבה וחייב
שקדמה הפרשה עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי שכתוב ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין וחומר קל

לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על נוסף באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, (שם14)לה יהודה כרבי
השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה נהנים ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו דין פורש שלא - שהשוכר פ:),

שווה. דינם לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד שכר מקבל מאורע15)שכר כל על באחריות חייב שכר שהשומר
היום. כל ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה והרי - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע

השומר16) על תורה הטילה ולא שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו אלו אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
בסכנה. הכרוכה וחומר17)שמירה בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה נתפרשה שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב

לחיסרון האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא לפשיעה שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה מה מגניבה:
שמ והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה ידיבשמירה, על למנוע בידו שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך רו

שכר בשומר - ואבידה בגניבה השומר את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה. על שחייב וחומר קל מעולה, שמירה
"ארבעה18)נאמרה]. דיני רבינו מסביר מב פרק ג חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה שאמרנו ממה

הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו תועלת שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני לשונו: וזה שומרים"
בכול, חייב אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת ושואל הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול. מן פטור
משתתפים הממון, ובעל השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר נושא אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל
הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא השומר מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת.
הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה שבורה והם למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר שלא מפני באה והאבידה

א.19) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א כט:20)בפרק מציעא וצג:21)בבא בסכנה.22)שם, כרוכה דין23)שהצלתם
בשומרים. הדין שהוא למדו (צה.) שם ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים השואל.24)שאלה או שהופקד החפץ בעל

השוכר25) או השואל אצל אחרת מלאכה שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה, עבודה באותה לעשות דוקא לאו
צה.). שם ברשותו.26)(ברייתא שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה (ראה השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו

בשבועה שחייב ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות ראייה והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן ובקצות
שלא שבועה שחייב פסק לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי

ברשותו. ושאינו יד בו הגהות27)שלח (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע, לקולא רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
כאן). בשואל.28)מיימוניות

zexiky zekld - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשכרן אֹו הּבעלים ּכׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּׂשכרֹו.
ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על אף החפץ, ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
ונעּׂשה החפץ נטל אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגנבה
אף ׁשאלן, אֹו הּבעלים ּׂשכר ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּור הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין הּבעלים ׁשהיּו ּפי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפי יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם; זה הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

למדּו ּפי29הּׁשמּועה על אף הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; - והּמיתה הּגנבה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- הּׁשבּיה אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשאלה,

הּׁשֹומרין לׁשאר הּדין והּוא ּפטּורין.30חּיב. ּבּבעלים ׁשּכּלן , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ּפטּור - ּבּבעלים ּפׁשיעה .31אפּלּו ְְֲִִִַָָָ

.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו להׁשאיל32חּיב, רּׁשאי הּׁשֹואל ואין אפּלּו33. . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לא - מצוה עֹוּׂשה בֹו ׁשּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאל
לאחר אפּלּו34יׁשאילּנּו להּׂשּכיר. רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

לאחר יּׂשּכירּנּו לא - ּתֹורה ספר אֹומר35הּׂשּכירֹו זה ׁשהרי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

אחר ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין הּׁשֹומר36לֹו: עבר .37 ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם ׁשני: לׁשֹומר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומסר

ונאנס הּׁשֹומרין יׁש38ּכדר ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עדים ׁשם אין ואם ׁשּנאנס; הראׁשֹון39עדים הּׁשֹומר חּיב - ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא ויעּׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני לּבעלים, דין40לׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשני הּׁשֹומר ּומסר41עם חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו . ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּׂשכר לֹו:42לׁשֹומר לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
נאמן אינֹו וזה להּׁשבע, אצלי נאמן היה43אּתה אם ,לפיכ . ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּתמיד להפקיד הּבעלים זה44דר הּׁשניאצל45ּדבר הּׁשֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹומר הּוא ׁשהרי מּלׁשּלם; ּפטּור הראׁשֹון הּׁשֹומר זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אמׁש הׁשאלּתם, אֹו אצלי ׁשהפקדּתם הּדבר זה 46לּבעלים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אני ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין .48אצלֹו47הייתם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו49והּוא ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ּכגֹון50ׁשּלא ? ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבּׂשכר אצלֹו מפקד הּׁשני51ׁשהיה אֹותֹו אצל והפקידֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבחּנם;

ׁשמירתֹו ּומעט הֹואיל ּומׁשּלם52ּבּׂשכר. הּוא ּפֹוׁשע אף53- . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
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אחד29) כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן כך לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה, מפורש אינו זה דין כלומר,
וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת ולא שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו אין "בעליו אומר
חייב. מהם באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו שיהיה שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר: אחד
פוטרת איזו תורה פירשה ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם באחת מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים

ומזונותיה. בפרה והטיפול האונס חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה ששעת ומסתבר, פוטרת. אינה שומר30)ואיזו
הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר. שכר שומר חינם,
השומרים שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים, שאר דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו לה, שקדמו

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים ג.32)בכל הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד מציעא33)בפרק בבא תוספתא
אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים זה ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי השואל "אין א: הלכה ג, פרק
פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו מפני בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו נותן כן אם אלא

אחר. דתיעבי34)ביד לאינש ליה "ניחא אומרים אנו מצוהואין שתיעשה אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה ד
שם (גמרא בו כשישתמש יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין שהרי הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו")

כט.36)שם.35)כט:). הבעלים.37)גיטין רצון נאמן38)על השני השומר שאין בטענה לבוא יכול הפיקדון בעל ואין
"אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא בבא (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש שבמקום בסמוך) (ראה בשבועה עליו
חייב אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה השומר על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני שיהיה רצוני

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן הראשון.40)ויש השומרים.41)השומר שבועת בזה42)משביעו והוסיף
חינם. שומר משמירת מעולה יותר שמירה לשמור חייב שכר ששומר ומכיוון43)שמירה, לו:). (שם רבא כדברי בשבועה.

הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים. לשלם הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו שהרי להישבע, יכול אינו שהראשון
משנה). (מגיד ופטור נשבע זה הרי - האונס את קרובות.44)ראה זה.45)לעיתים פיקדון של "אמש"46)כערכו דוקא לאו

קצר. זמן לפני - בןֿלילה47)והכוונה שתשתנה מצוי הדבר שאין השני, השומר של ובמצבו בנאמנותו שינוי שום חל לא כלומר,
את לפטור יכול הראשון השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד, שנעשה נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו

משנה). (כסף אצלו להפקיד רגילים היו שהבעלים בטענה שם).48)עצמו (רי"ף וייפטר השני שאם49)ויישבע שאמרנו מה
הראשון. פטור השני אצל להפקיד רגילים הבעלים להפקיד50)היו רגילים שהבעלים למי שמסרו אפילו חייב, הראשון ויהא

כט).51)אצלו. קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה בגניבה לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות, בתורת
לשואל52) מסרו אם וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה שכר לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי

שוכר. משמירת מעולה יותר שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו אינו53)גילה שהראשון אונס שאירע טוען השני אם אפילו
אין - זה על ונשבע לשוכר שמסר בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר שכר בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב
אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל התחייבתי לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים, הראשון את פוטרת שבועתו
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין שאינו לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל למעלה,
לגבי התורה שקבעה השמירה דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה למעשה מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
במקום אבל לראשון, כמו בשבועה לשני להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו השני נעשה וכאילו זה, מסוג שומר
כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים היו לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה לא שמירתו שמיעט

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בשבועה לשני להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון, מצד
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ּׂשכרן אֹו הּבעלים ּכׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּׂשכרֹו.
ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על אף החפץ, ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
ונעּׂשה החפץ נטל אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגנבה
אף ׁשאלן, אֹו הּבעלים ּׂשכר ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּור הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין הּבעלים ׁשהיּו ּפי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפי יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם; זה הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

למדּו ּפי29הּׁשמּועה על אף הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; - והּמיתה הּגנבה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- הּׁשבּיה אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשאלה,

הּׁשֹומרין לׁשאר הּדין והּוא ּפטּורין.30חּיב. ּבּבעלים ׁשּכּלן , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ּפטּור - ּבּבעלים ּפׁשיעה .31אפּלּו ְְֲִִִַָָָ

.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו להׁשאיל32חּיב, רּׁשאי הּׁשֹואל ואין אפּלּו33. . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לא - מצוה עֹוּׂשה בֹו ׁשּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאל
לאחר אפּלּו34יׁשאילּנּו להּׂשּכיר. רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

לאחר יּׂשּכירּנּו לא - ּתֹורה ספר אֹומר35הּׂשּכירֹו זה ׁשהרי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

אחר ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין הּׁשֹומר36לֹו: עבר .37 ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם ׁשני: לׁשֹומר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומסר

ונאנס הּׁשֹומרין יׁש38ּכדר ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עדים ׁשם אין ואם ׁשּנאנס; הראׁשֹון39עדים הּׁשֹומר חּיב - ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא ויעּׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני לּבעלים, דין40לׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשני הּׁשֹומר ּומסר41עם חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו . ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּׂשכר לֹו:42לׁשֹומר לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
נאמן אינֹו וזה להּׁשבע, אצלי נאמן היה43אּתה אם ,לפיכ . ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּתמיד להפקיד הּבעלים זה44דר הּׁשניאצל45ּדבר הּׁשֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹומר הּוא ׁשהרי מּלׁשּלם; ּפטּור הראׁשֹון הּׁשֹומר זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אמׁש הׁשאלּתם, אֹו אצלי ׁשהפקדּתם הּדבר זה 46לּבעלים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אני ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין .48אצלֹו47הייתם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו49והּוא ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ּכגֹון50ׁשּלא ? ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבּׂשכר אצלֹו מפקד הּׁשני51ׁשהיה אֹותֹו אצל והפקידֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבחּנם;

ׁשמירתֹו ּומעט הֹואיל ּומׁשּלם52ּבּׂשכר. הּוא ּפֹוׁשע אף53- . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
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אחד29) כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן כך לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה, מפורש אינו זה דין כלומר,
וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת ולא שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו אין "בעליו אומר
חייב. מהם באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו שיהיה שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר: אחד
פוטרת איזו תורה פירשה ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם באחת מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים

ומזונותיה. בפרה והטיפול האונס חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה ששעת ומסתבר, פוטרת. אינה שומר30)ואיזו
הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר. שכר שומר חינם,
השומרים שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים, שאר דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו לה, שקדמו

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים ג.32)בכל הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד מציעא33)בפרק בבא תוספתא
אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים זה ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי השואל "אין א: הלכה ג, פרק
פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו מפני בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו נותן כן אם אלא

אחר. דתיעבי34)ביד לאינש ליה "ניחא אומרים אנו מצוהואין שתיעשה אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה ד
שם (גמרא בו כשישתמש יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין שהרי הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו")

כט.36)שם.35)כט:). הבעלים.37)גיטין רצון נאמן38)על השני השומר שאין בטענה לבוא יכול הפיקדון בעל ואין
"אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא בבא (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש שבמקום בסמוך) (ראה בשבועה עליו
חייב אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה השומר על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני שיהיה רצוני

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן הראשון.40)ויש השומרים.41)השומר שבועת בזה42)משביעו והוסיף
חינם. שומר משמירת מעולה יותר שמירה לשמור חייב שכר ששומר ומכיוון43)שמירה, לו:). (שם רבא כדברי בשבועה.

הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים. לשלם הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו שהרי להישבע, יכול אינו שהראשון
משנה). (מגיד ופטור נשבע זה הרי - האונס את קרובות.44)ראה זה.45)לעיתים פיקדון של "אמש"46)כערכו דוקא לאו

קצר. זמן לפני - בןֿלילה47)והכוונה שתשתנה מצוי הדבר שאין השני, השומר של ובמצבו בנאמנותו שינוי שום חל לא כלומר,
את לפטור יכול הראשון השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד, שנעשה נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו

משנה). (כסף אצלו להפקיד רגילים היו שהבעלים בטענה שם).48)עצמו (רי"ף וייפטר השני שאם49)ויישבע שאמרנו מה
הראשון. פטור השני אצל להפקיד רגילים הבעלים להפקיד50)היו רגילים שהבעלים למי שמסרו אפילו חייב, הראשון ויהא

כט).51)אצלו. קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה בגניבה לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות, בתורת
לשואל52) מסרו אם וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה שכר לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי

שוכר. משמירת מעולה יותר שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו אינו53)גילה שהראשון אונס שאירע טוען השני אם אפילו
אין - זה על ונשבע לשוכר שמסר בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר שכר בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב
אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל התחייבתי לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים, הראשון את פוטרת שבועתו
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין שאינו לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל למעלה,
לגבי התורה שקבעה השמירה דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה למעשה מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
במקום אבל לראשון, כמו בשבועה לשני להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו השני נעשה וכאילו זה, מסוג שומר
כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים היו לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה לא שמירתו שמיעט

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בשבועה לשני להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון, מצד
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ּבּבעלים ׁשּׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי הּדבר54על הֹוציא הּוא הרי - ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחר ׁשֹומר ליד מּידֹו .55הּׁשמּור ְִֵֵַַַָָ

ׁשֹומר‰. ּבּה ׁשּיּפטר הראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָואם
ּפטּור זה הרי - ׁשמירתֹו ּכדין ּׂשכר56ראׁשֹון ׁשֹומר ּכיצד? . ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

הביא אם חּנם, לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה הּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתן
הּׁשֹומר הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ׁשּמתה עדים הּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשֹומר

בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. .57הראׁשֹון ְִֵֵֶַָָָֹ
.Âאחר לׁשֹומר ׁשּמסר -58ׁשֹומר ומתה ּבׁשמירתֹו, והֹוסיף , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

והׁשאילּה59אהההנ מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? לּבעלים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכדרּכּה ּומתה חּיב60לאחר, והּׁשֹואל הֹואיל הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עֹוּׂשה הּׂשֹוכר זה ׁשאין לּבעלים; הּפרה דמי יחזרּו - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכל
חברֹו ׁשל ּבפרתֹו ּבידֹו61סחֹורה היה בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

הראׁשֹון והּׁשֹומר הֹואיל לבעליו, אחר ּביד וׁשּלחֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּפּקדֹון,
ּבאחריּותֹו לחזר62חּיב ּבא אם הּבעלים, ליד ׁשּיּגיע עד ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

מחזיר - הּׁשני הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון החזק63ּולהחזיר ואם . ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָֻ
ּכפרן הראׁשֹון מּיד64הּׁשֹומר הּפּקדֹון להחזיר יכֹול אינֹו - ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּׁשני ׁשל65הּׁשֹומר ּבאחריּותֹו הּפּקדֹון ׁשעדין ּפי על אף , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
.66ראׁשֹון ִ
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אינן‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין דינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשלׁשה
אֹו ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט. וׁשל יּׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשהּקׁשּו העבדים, ויצאּו קרקעֹות. יצאּו - ּבהמה וכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻכלים

ויצאּו ממֹון. ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות, ויצאּו ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלקרקעֹות.
עֹובדי נכסי ויצאּו רעהּו. אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָהקּדׁשֹות,
והּקרקעֹות והּׁשטרֹות העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָּכֹוכבים.
אֹו ּׂשכר ונֹוּׂשא נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוההקּדׁשֹות

ּבאחריּותן. חּיב - מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּׂשֹוכר
ׁשבּועת·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָותּקנּו

ּבהקּדׁשֹות.הּׁש יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ֹומרין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
חּיב‚. - בהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה

מּדין אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם.
על חּנם ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּומתה ואבדה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּגנבה
וקרקעֹות ּובעבדים יּׁשבע, - אבדּו אֹו ונגנבּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָמּטלטלין
ּׂשכר, ׁשֹומר היה אם וכן מּׁשבּועה; ּפטּור - ְְְִִֵֵָָָָָָָּוׁשטרֹות
ּבאּלּו; מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ּגנבה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשּלם
הּוא, מּזיק - הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם. חּיב - ּבּה ּפׁשע אם ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
מּטלטלין. הּמּזיק לדין קרקע הּמּזיק ּדין ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַואין
רּבֹותי: הֹורּו וכן לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, זה הּוא אמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָודין
חּנם, ּבׁשמירּות ּבין ּבאריסּות ּבין לׁשֹומר, ּכרמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהּמֹוסר
ולא ּופׁשע מּׁשּלֹו, יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהתנה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּידים. ׁשהפסיד ּכמי חּיב - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשה

ּפנים. ּכל על חּיב - ּבּידים ְִִִִֶַַַַָָָָׁשהפסיד
היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר דבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר

הּׁשֹומרין. ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבים
ּבעת‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד
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שהוא.54) תשלום מכל אותו פטרה שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה פוטרת55)ואמרנו בבעלים ופשיעה
שלא השני, שברשות מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו נשאלו או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים רק
לשומר שמסר בשואל שהמדובר לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע על חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר
שהוא, מאורע כל לך שאין מזה ויוצא מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש לו אסור שכר ששומר מפני שכר,
במקום "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא זה לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בו פטורים ששניהם
התשלומים מן רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט בזה יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר

ל). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות מעולה שמירה מחובת לא אבל שנאנס56)בלבד, עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
וסופו בפשיעה "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד הפיקדון בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר פטור
האונס ובין הפשיעה בין סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב באונס וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס",
משנה). לחם וראה מו קטן סעיף רצא סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום לפשיעה לייחס כשאין המדובר וכאן

העיר.57) כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם פוקד שהיה למסור58)באונס לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים השמירה פטור.59)את והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע

להישבע60) יסכים שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו, אירע שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, אומר61)שמתה קמא תנא זה: בדין חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי

ח אינו השוכר כי (ופטור כדרכה שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס (במקרה למשכיר השוכר באונסין),יישבע ייב
הפרה הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו? של בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר. ישלם והשואל
הפרה את השאיל כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא כאילו לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה

שם). (רא"ש השואל של דינו בעל הוא המשכיר - ומעתה המשכיר אם62)בשליחות אבל הבעלים, לבית בדרך הפיקדון של
הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל (כמבואר הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל להפקיד רגיל הפיקדון בעל היה

משנה). הדין63)(מגיד שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה בפיקדון הבעלים זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא ִכלומר,
של רצונו שאין אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה ולוה מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח

יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו תסולק שלא כדי השליח, בזכיית שהבעלים64)המפקיד זה, בפיקדון
וכפר. הפיקדון להחזיר לשומר תבעוהו השומר65)כבר יד מתחת להוציאו המפקיד של שרצונו הדעת על מתקבל זה שבמקרה

שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע בפיקדון זכה ולפיכך לו66)הזה לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם. ברייתא
השליח. ידי שתיקנו1)על ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים, ולא במטלטלים, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

שמירת כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים, משיכה

zexiky zekld - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הקּדיׁש ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר; מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכ ואחר ׁשהפקיד ּכֹוכבים עֹובד וכן הּׁשֹואל; ּביד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין, ּדיני ּכל ּבהן אין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתּגּיר

יּׂשראל. ונכסי הדיֹוט נכסי וסֹופן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָּתחּלתן
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה. ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה ׁשל הּׁשמּור ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
.Êהּגדֹול זה הרי - הׁשאילֹו אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

נׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו לּקטן. הּׁשֹומרים ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
ׁשּכל קטן; טענת על נׁשּבעין אין ׁשּנאמר: ּכדי הּקטן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטענת

היא. ׁשּמא ׁשבּועת ׁשבּועתן - ְְְִִֶַַָָָהּׁשֹומרין
.Áּתּקנּו ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּכדר

לֹו: ואמר זה, לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,לפני הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנח
ׁשֹומר לא אינֹו - לפני הּבית הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנח
מחרים אבל ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ּׂשכר, ׁשֹומר ולא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹחּנם
ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ולא ׁשּלֹו הּפּקדֹון ׁשּלקח מי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל
את הּמּׂשּכיר אֹו הּמׁשאיל אֹו הּמפקיד אחד בזה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּיֹוצא
ּכיון להן. יׁש אחד ּדין - ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹחברֹו
זה הרי - מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו לֹו ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָנׁשּבע
הּׁשאּול הּדבר היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשבּועה,
נׁשּבע הּׁשֹומר זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמּׂשּכר אֹו הּמפקד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻאֹו
ּבמקצת. להֹודיה צרי הּׁשֹומרים מן אחד ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעליו,

.Ë- והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם. ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל. ּבּכל חּיבין להיֹות וּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
ולא קנין צרי ואין קּים, - ממֹון ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבממֹון

ִֵעדים.
.Èׁשם היה לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה: ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ׁשּלא ּבּה ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת הּׁשֹומר נׁשּבע - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּתנאי
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡Èהּנח אּלא אמרּתי לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען
אּלא קּבלֹו ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר לֹו נעּׂשיתי ולא ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפני
אּבדֹו ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו: וכֹולל זֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבדר

לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּידים,
.·È,הפקדּתי אֹו ,הּׂשּכרּתי אֹו ,הׁשאלּתי אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

היה, ּכן ׁשאמר: אֹו מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּלה
ּבינינּו נׁשארה ולא הּׁשמירה, ונסּתּלקה ,ל החזרּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
ּבּמה ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתביעה
אֹו הפקיד אם אבל ׁשטר; ׁשם היה ּכׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
הרי - ל החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָהּׂשּכיר
חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹומר
לֹומר נאמן מלאכה, ּבׁשעת מתה - והּׁשֹואל אבד, אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנגנב
הּתֹורה מן נׁשּבע - ׁשּנאנס טען ׁשאם ּוכׁשם ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזרּתי;

ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע - החזרּתי טען אם ּכ חפץ, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא נאנסּו, ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשהיה
ראיה להביא חּיב היה אם אבל טענתֹו; על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָלהביא
אּלא החזרּתי, לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ויּׁשבע וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאין
אבל ׁשטר; עליו ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנקיטת
נׁשּבעין אינן - לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאר

הּסת. ֵֶֶָאּלא
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אם‡. ּומתה: ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר
על ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאנס
הביא לא ואם ׁשֹומרים; מּׁשבּועת אף ויּפטר ׁשּנאנס, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטענתֹו
ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ראה, אין ׁשּנאמר: יׁשּלם. - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹראיה
ׁשם אין - ראיה להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשניהם.
ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה יביא אֹו אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
ראיה, אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבמקֹום
ּבּה ּפׁשע ׁשּלא עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ׁשל חבית ׁשהביא ּבאחד, מעּׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חכמים, לפני ּובאּו מחֹוזא. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבּׂשכר, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיין
אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה, ׁשּוק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
נתקלּת אּלא ּפׁשעּת, ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמצּויין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה. ּתׁשּלם אֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונפלּת,
ּדין·. - ונׁשּברה ּבּׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ׁשּיהיה חכמים, ּתּקנּו אבל ּבהן; חּיב ׁשהּוא ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכגנבה
אין - יׁשּלם אֹומר אּתה ׁשאם ּבּה. ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
ׁשבירת ּבֹו עּׂשּו לפיכ לחברֹו, חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָל
זה: ּבדבר ּתּקנּו ועֹוד ּוׁשבירתּה. הּבהמה ּכמיתת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהחבית
חצי מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נּׂשאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשאם
- ׁשנים לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדמיה.
עדים יׁש אם מחצה, ּומׁשּלמין אנס, ואינֹו ּכאנס הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹהרי

העדים ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו -ׁשּלא מצּויין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשהרי דמיה. חצי ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׁשּבעין
ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשֹוי אּלא להעביר אחד לכל היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ּגדֹולה, חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעצמֹו.
ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הּכל. מׁשּלם - ּבידֹו ְְְְִֵַַָָֹנׁשּברה
והרי‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם ׁשלׁשה: הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיא
אֹו יין, ׁשל חבית להחזיר חּיבין - הּׁשּוק ּביֹום ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָהחזירּו
ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה. לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹיׁשּלמּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או1)החפץ. גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים אונס זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר
טרף. חיות מציפורני



צי zexiky zekld - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הקּדיׁש ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר; מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכ ואחר ׁשהפקיד ּכֹוכבים עֹובד וכן הּׁשֹואל; ּביד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין, ּדיני ּכל ּבהן אין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתּגּיר

יּׂשראל. ונכסי הדיֹוט נכסי וסֹופן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָּתחּלתן
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה. ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה ׁשל הּׁשמּור ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
.Êהּגדֹול זה הרי - הׁשאילֹו אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

נׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו לּקטן. הּׁשֹומרים ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
ׁשּכל קטן; טענת על נׁשּבעין אין ׁשּנאמר: ּכדי הּקטן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטענת

היא. ׁשּמא ׁשבּועת ׁשבּועתן - ְְְִִֶַַָָָהּׁשֹומרין
.Áּתּקנּו ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּכדר

לֹו: ואמר זה, לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,לפני הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנח
ׁשֹומר לא אינֹו - לפני הּבית הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנח
מחרים אבל ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ּׂשכר, ׁשֹומר ולא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹחּנם
ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ולא ׁשּלֹו הּפּקדֹון ׁשּלקח מי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל
את הּמּׂשּכיר אֹו הּמׁשאיל אֹו הּמפקיד אחד בזה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּיֹוצא
ּכיון להן. יׁש אחד ּדין - ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹחברֹו
זה הרי - מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו לֹו ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָנׁשּבע
הּׁשאּול הּדבר היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשבּועה,
נׁשּבע הּׁשֹומר זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמּׂשּכר אֹו הּמפקד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻאֹו
ּבמקצת. להֹודיה צרי הּׁשֹומרים מן אחד ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעליו,

.Ë- והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם. ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל. ּבּכל חּיבין להיֹות וּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
ולא קנין צרי ואין קּים, - ממֹון ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבממֹון

ִֵעדים.
.Èׁשם היה לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה: ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ׁשּלא ּבּה ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת הּׁשֹומר נׁשּבע - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּתנאי
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡Èהּנח אּלא אמרּתי לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען
אּלא קּבלֹו ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר לֹו נעּׂשיתי ולא ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפני
אּבדֹו ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו: וכֹולל זֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבדר

לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּידים,
.·È,הפקדּתי אֹו ,הּׂשּכרּתי אֹו ,הׁשאלּתי אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

היה, ּכן ׁשאמר: אֹו מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּלה
ּבינינּו נׁשארה ולא הּׁשמירה, ונסּתּלקה ,ל החזרּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
ּבּמה ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתביעה
אֹו הפקיד אם אבל ׁשטר; ׁשם היה ּכׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
הרי - ל החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָהּׂשּכיר
חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹומר
לֹומר נאמן מלאכה, ּבׁשעת מתה - והּׁשֹואל אבד, אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנגנב
הּתֹורה מן נׁשּבע - ׁשּנאנס טען ׁשאם ּוכׁשם ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזרּתי;

ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע - החזרּתי טען אם ּכ חפץ, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא נאנסּו, ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשהיה
ראיה להביא חּיב היה אם אבל טענתֹו; על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָלהביא
אּלא החזרּתי, לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ויּׁשבע וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאין
אבל ׁשטר; עליו ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנקיטת
נׁשּבעין אינן - לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאר

הּסת. ֵֶֶָאּלא
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אם‡. ּומתה: ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר
על ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאנס
הביא לא ואם ׁשֹומרים; מּׁשבּועת אף ויּפטר ׁשּנאנס, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטענתֹו
ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ראה, אין ׁשּנאמר: יׁשּלם. - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹראיה
ׁשם אין - ראיה להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשניהם.
ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה יביא אֹו אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
ראיה, אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבמקֹום
ּבּה ּפׁשע ׁשּלא עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ׁשל חבית ׁשהביא ּבאחד, מעּׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חכמים, לפני ּובאּו מחֹוזא. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבּׂשכר, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיין
אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה, ׁשּוק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
נתקלּת אּלא ּפׁשעּת, ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמצּויין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה. ּתׁשּלם אֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונפלּת,
ּדין·. - ונׁשּברה ּבּׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ׁשּיהיה חכמים, ּתּקנּו אבל ּבהן; חּיב ׁשהּוא ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכגנבה
אין - יׁשּלם אֹומר אּתה ׁשאם ּבּה. ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
ׁשבירת ּבֹו עּׂשּו לפיכ לחברֹו, חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָל
זה: ּבדבר ּתּקנּו ועֹוד ּוׁשבירתּה. הּבהמה ּכמיתת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהחבית
חצי מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נּׂשאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשאם
- ׁשנים לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדמיה.
עדים יׁש אם מחצה, ּומׁשּלמין אנס, ואינֹו ּכאנס הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹהרי

העדים ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו -ׁשּלא מצּויין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשהרי דמיה. חצי ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׁשּבעין
ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשֹוי אּלא להעביר אחד לכל היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ּגדֹולה, חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעצמֹו.
ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הּכל. מׁשּלם - ּבידֹו ְְְְִֵַַָָֹנׁשּברה
והרי‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם ׁשלׁשה: הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיא
אֹו יין, ׁשל חבית להחזיר חּיבין - הּׁשּוק ּביֹום ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָהחזירּו
ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה. לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹיׁשּלמּו
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או1)החפץ. גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים אונס זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר
טרף. חיות מציפורני
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החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - יין לֹו היה אם אבל ְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָהּׁשּוק;
זמן, ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - הּימים ּבׁשאר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלֹו
נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹטרח

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַָָֹהחבית.
.„- אחד זאב היה אם מּמּנּו: וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה,

ׁשני היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים
מזּין לסטים אנס. זה הרי - ׁשנים על יתר היּו רּוחֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּׁשתי
לסטים לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. הּוא הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּכּלסטים. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס; זה הרי - מזּין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאחר
אנסין. אּלּו הרי - והּנחׁש והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום הֹוליכם אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם. וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָּגדּודי
ּולהראֹותֹו‰. ּבֹו להתּגרֹות והתחיל גּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָרֹועה

וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, חֹוׁשׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
אֹותֹו ּובא לנּו, יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, רֹועים ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ
ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלסטים
מביא אֹו ולסטים, חּיֹות ּגדּודי למקֹום הּבהמה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּמֹולי

הּבהמה. למקֹום ּבהתּגרּותֹו הּלסטים ְְְְְִִִִֵֶַַָָאת
.Âּברֹועים הּׁשבּויה אֹו הּטרפה להּציל לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָרֹועה

מקלֹות הביא ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹאחרים
ּׂשכר. ׁשֹומר ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּציל
ואם ּבחּנם; מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא - חּנם ׁשּׁשֹומר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּלא
הרֹועים לּׂשּכר חּיב - ּׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא ְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹלא
ולֹוקח וחֹוזר להּציל, ּכדי הּבהמה, דמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות
ולא לּׂשּכר לֹו והיה ּכן, עּׂשה לא ואם הּבית; מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹּׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָּׂשכר
.Êנׁשּבע - ּבּׂשכר רֹועים ידי על ׁשהּצלּתי ׁשּטען: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

דמיהן, ּכדי עד אּלא לטען יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען. מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע נטרפה. לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין. ְְְִִִַָהּנׁשּבעין
.Áהרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

זאבים ּובאּו להּכנס, הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהּכנס
מּציל; היה ׁשם היה אּלּו אֹומרים: אין - ודרס ארי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָוטרפּו,
ּומקלֹות רֹועים ידי על להּציל יכל אם אֹותֹו: אֹומדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹאּלא

חּיב - ידּוע הּדבר אין ואם ּפטּור. - לאו ואם חּיב, -ְְִִֵַַַַָָָָָָָ
ְֵַלׁשּלם.

.Ëוהרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ּפטּור.מתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
צּוקין, לראׁשי ועלתה ּתקפּתּו אנס. אינֹו - ומתה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹסּגפּה
אֹו צּוקין, לראׁשי העלּה אנס. זה הרי - ונפלה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּותקפּתּו
ּפי על אף מנעּה, ולא למנעּה יכל והּוא מאליה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשעלתה
ׁשּתחּלתֹו ׁשּכל חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתקפּתּו
הּבהמֹות ׁשהעביר רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבפׁשיעה
הּנהר לׁשּבלת ונפלה לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
הּׁשֹומר ׁשאין אחת. אחת להעבירן לֹו ׁשהיה חּיב; זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּופׁשע והֹואיל מעּלה, ׁשמירה לׁשמר אּלא ּׂשכר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻנֹוטל
ּבעת ּבּסֹוף ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבּתחּלה

חּיב. הּוא הרי - ְֲִֵַַָָהּנפילה
.Èׁשאין ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאּגם, ויצאה ּבּה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה. אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגנבּה אם אבל ּבאּגם? ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמתה
חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה מהאּגם, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּגּנב
היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי על ֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכּיֹוצא ּכל וכן להּגנב. לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּביד ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹאבדה

ֶָבזה.

ה'תשע"ב טבת י"ז חמישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

החמֹור‡. את ּבהר2הּׂשֹוכר ּב3להֹוליכּה והֹוליכּה ּבקעה:, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
החלקה ּפטּור4אם הּבעלים5- ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ,6; ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ

חּיב - הּוחּמה והֹוליכּה7ואם ּבּבקעה, להֹוליכּה ּׂשכרּה . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
הּבקעה; מן ּבהר יתר ׁשהחלקּות חּיב, - החלקה אם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבהר:
ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשהחמימּות ּפטּור, - הּוחּמה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
מחמת הּוחּמה ואם ההרים. ּבראׁש ׁשּמנּׁשבת הרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני

חּיב8הּמעלה את9- הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
והּוא10הּפרה הּקנקן, ונׁשּבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, לחרׁש ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָ
ּפטּור11הּכלי הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו הּפרה12ׁשחֹורׁש ּבעל ודין , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשחרׁשּו האּמנין הּבעלים,13עם ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן . ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
האּמנין עם הּפרה ּבעל ּדין - הּקנקן לחרׁש14ונׁשּבר ּׂשכרּה . ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָֻ
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ועב1) מסויים משוי להוליך או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין מהיבאר בהמה שוכר ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ר
עליה. להניח לו עח.2)מותר מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי בבקעה5)מעדה.4)על החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה נמצא מבהר, (בגמרא6)מעוטה מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך שהשכירה
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר, גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שמשב7)שם)

(שם). החמימות לריבוי גרם שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה להר.8)הרוח בעלייתה לה9)שהתאמצה גרם שהשינוי
יתירה. החרישה.10)חמימות כלי המחרישה.11)עם בו12)קנה שמצויים בהר מאשר מעוטים בבקעה המכשולים כי

פ.). (שם מהשינוי תוצאה אינה הקנקן ששבירת נמצא נשבר13)סלעים, שבסיבתם כלפיהם, מופנית הבית בעל תביעת כלומר,
הפרה. בעל מפסיד לשלם להם אין ואם לא14)הקנקן, שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים שהאומנים משמיענו,

לאומנים לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה בהם ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו שינה,
בסלעים. מנגיעה להישמר אתם מחוייבים

zexiky zekld - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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חּיב הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ודינֹו15ּבּבקעה, , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ
האּמנים עם ּׂשֹוכר .16ׁשל ִִֵֶָָֻ

מי·. ׁשּמׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין דין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומהּו
החריׁשה17מׁשּלם ּבעת הּכלי את האֹוחז זה היתה18? ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּקנקן: ּבדמי חּיבים ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה
ּבּמלמד אֹותּה הּכלי19הּמנהיג את .20והאֹוחז ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבקטנית‚. לדּוׁש והח21ּׂשכרּה ּבתבּואה, ודׁש ּפטּור., - לקה ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻ
מחלקת ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש .22ּבתבּואה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ּתל23מעּׂשה לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהּׂשּכיר ּבאחד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
נרׁש, ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד, נהר ּבדר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל מים. ּבּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
מעצמֹו הּוא אּלא ,הל דר זה ּבאי ׁשּמעידים עדים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשם
עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ּבנהר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹאמר:

עדים ויׁש הֹואיל חכמים: ואמרּו ּפקֹוד24מת. ּבנהר ׁשהּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הּבעלים ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ואין25מצּויין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לׁשּקר' ּלי 'מה עדים.26אֹומרים ּבמקֹום ְְְִִִִֵֵַַ
הּבהמה„. את לטרין27הּׂשֹוכר מאתים עליה ׁשל28להביא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב; - ומתה ּׂשעֹורים, ׁשל לטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נפח להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשֹוי, קׁשה ׁשהּנפח וכן29מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּתבן ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, להביא ּׂשכרּה אם30אם אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ּומתה חּטים, ּבמׁשקלן והביא ּׂשעֹורים, עליה להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּׂשכרּה

ּפטּור ּבזה.31- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַָָֹ
הּבהמה‰. את עליה32ּׂשכר ירּכיב לא - איׁש עליה לרּכב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איׁש.33אּׁשה עליה מרּכיב - אּׁשה עליה לרּכב ּׂשכרּה . ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומרּכיב

מניקה ׁשהיא .34מעּברת ְְִִֶֶֶָֻ
.Âידּוע מׁשקל עליה לּׂשאת הּבהמה את והֹוסיף35הּׂשֹוכר , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם מּׂשאֹו: ׁשּפסק36על הּׁשעּור על ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
חּיב - ּומתה ּפטּור37עּמֹו, - מּכאן ּפחֹות הּוא38; נֹותן אבל , ֲִִֵֵַָָָָָָ

הּתֹוספת ּבּמׁשקל39ּׂשכר אּלא נֹוּׂשא אינֹו - סתם ּׂשכר . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה; לאֹותּה ּבּמדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּידּוע
ּוׁשלׁשים, אחד עליה וטען ׁשלׁשים לּׂשאת ׁשּדרּכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

חּיב - נׁשּברה אֹו ספינה40ּומתה וכן אחד41. ּבּה ׁשהֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָמּׁשלׁשים
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הקשה.15) הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה פשע למשכיר,16)שהרי ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
משנה). (מגיד למעלה שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם הבהמה17)שהרי את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה

מייחסים אנו למי כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק את ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
נתקל שהקנקן וגרם המענה של השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא שאפשר למנהיג, אם הקנקן, שבירת את

לשבירתו. גרם הדרוש, מן יותר הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה, האוחז לזה או ונשבר, כלומר,18)באבן
התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא הדרוש מן יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת לייחס יש מקל19)יותר

החורשת. הפרה את מכוונים שווה,20)שבאמצעותו במידה במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש זה במקרה
גרם מי בספק והדבר להישבר הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות גם מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום

שם). (רש"י חייבים שניהם ולכן שם.21)לשבירתה, בשעת22)משנה מצוייה המעידה - מחוספסות לא חלקות שהן מפני שם.
בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה, גרם השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן בתבואה, מבדישה יותר דישתן

ורבא.23)למעידתה. אביי לפני עובדא פא: מים24)שם שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו, ברור כלומר,
תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר למיתתה.25)שחזקת שגרם היה26)שינוי לשקר רצה שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

שהלך מיםאומר היו שלא לטענתו להאמין יש ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים עדים אין שהרי - נרש, בדרך
אומר. שהוא מה מכחישים עדים שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין - עדים במקום פקוד. פ.27)בנהר שם

ה.28) הלכה ומזיק חובל מהלכות ג בפרק רבינו כתב ושיעורה משקל, יחידת ממשקל29)ליטרה; פחות משקלם שהשעורים
לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה השעורים במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים משקל משווה וכשהוא החיטים

כרבא). (שם במשאה הבהמה על המכבידה הנפח לתוספת חייב.30)מיתתה - תבואה משל גדול שינה31)שנפחה לא שהרי
התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן ראה עט:32)לרעה. ממכשול33)שם עליה לשמור תוכל ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה

ז). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי משנה).34)(ראה (מגיד משא המוסיף היונק עם שהוסכם35)כלומר, מה כפי
ואחד.36)ביניהם. שלושים והטעין סאה שלושים להטעינה ששכרה שכל37)כגון שדעתו להתפרש ניתנים רבינו דברי

תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה כבד משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה מכפי יותר במשאה שהוסיף
אם מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא להישכר היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל בשכרו המשא
שהבהמה שמכיוון ודעתם רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
בלבד. שכר בתוספת אלא לחייבו אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס אין הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת
ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר ואמר המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר מבאר, שח בסימן יוסף והבית
והשוכר מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו הנהוג כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע שהמשכיר אומרים
רשות שיקבל מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד באה ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף

פטור. הוסיף אם - למותה.38)מהמשכיר סיבה כזו לתוספת לייחס שכר39)שאין משלם ולכן המשא לפי שכרו שהרי
שם:40)התוספת. במשנה שאמרו ממה למדנו - מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא המחייב התוספת שיעור

וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא משאו על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור וכו' חיטים לתך "להביא
שלושה עליה הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין הוא שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין שלושה
מחייבת. - הנהוג מן משלושים אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב, הנהוגה הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין,

שם.41) ברייתא



צג zexiky zekld - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּיב הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ודינֹו15ּבּבקעה, , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ
האּמנים עם ּׂשֹוכר .16ׁשל ִִֵֶָָֻ

מי·. ׁשּמׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין דין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומהּו
החריׁשה17מׁשּלם ּבעת הּכלי את האֹוחז זה היתה18? ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּקנקן: ּבדמי חּיבים ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה
ּבּמלמד אֹותּה הּכלי19הּמנהיג את .20והאֹוחז ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבקטנית‚. לדּוׁש והח21ּׂשכרּה ּבתבּואה, ודׁש ּפטּור., - לקה ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻ
מחלקת ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש .22ּבתבּואה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ּתל23מעּׂשה לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהּׂשּכיר ּבאחד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
נרׁש, ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד, נהר ּבדר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל מים. ּבּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
מעצמֹו הּוא אּלא ,הל דר זה ּבאי ׁשּמעידים עדים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשם
עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ּבנהר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹאמר:

עדים ויׁש הֹואיל חכמים: ואמרּו ּפקֹוד24מת. ּבנהר ׁשהּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הּבעלים ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ואין25מצּויין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לׁשּקר' ּלי 'מה עדים.26אֹומרים ּבמקֹום ְְְִִִִֵֵַַ
הּבהמה„. את לטרין27הּׂשֹוכר מאתים עליה ׁשל28להביא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב; - ומתה ּׂשעֹורים, ׁשל לטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נפח להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשֹוי, קׁשה ׁשהּנפח וכן29מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּתבן ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, להביא ּׂשכרּה אם30אם אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ּומתה חּטים, ּבמׁשקלן והביא ּׂשעֹורים, עליה להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּׂשכרּה

ּפטּור ּבזה.31- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַָָֹ
הּבהמה‰. את עליה32ּׂשכר ירּכיב לא - איׁש עליה לרּכב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איׁש.33אּׁשה עליה מרּכיב - אּׁשה עליה לרּכב ּׂשכרּה . ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומרּכיב

מניקה ׁשהיא .34מעּברת ְְִִֶֶֶָֻ
.Âידּוע מׁשקל עליה לּׂשאת הּבהמה את והֹוסיף35הּׂשֹוכר , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם מּׂשאֹו: ׁשּפסק36על הּׁשעּור על ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
חּיב - ּומתה ּפטּור37עּמֹו, - מּכאן ּפחֹות הּוא38; נֹותן אבל , ֲִִֵֵַָָָָָָ

הּתֹוספת ּבּמׁשקל39ּׂשכר אּלא נֹוּׂשא אינֹו - סתם ּׂשכר . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה; לאֹותּה ּבּמדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּידּוע
ּוׁשלׁשים, אחד עליה וטען ׁשלׁשים לּׂשאת ׁשּדרּכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

חּיב - נׁשּברה אֹו ספינה40ּומתה וכן אחד41. ּבּה ׁשהֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָמּׁשלׁשים
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הקשה.15) הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה פשע למשכיר,16)שהרי ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
משנה). (מגיד למעלה שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם הבהמה17)שהרי את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה

מייחסים אנו למי כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק את ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
נתקל שהקנקן וגרם המענה של השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא שאפשר למנהיג, אם הקנקן, שבירת את

לשבירתו. גרם הדרוש, מן יותר הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה, האוחז לזה או ונשבר, כלומר,18)באבן
התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא הדרוש מן יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת לייחס יש מקל19)יותר

החורשת. הפרה את מכוונים שווה,20)שבאמצעותו במידה במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש זה במקרה
גרם מי בספק והדבר להישבר הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות גם מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום

שם). (רש"י חייבים שניהם ולכן שם.21)לשבירתה, בשעת22)משנה מצוייה המעידה - מחוספסות לא חלקות שהן מפני שם.
בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה, גרם השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן בתבואה, מבדישה יותר דישתן

ורבא.23)למעידתה. אביי לפני עובדא פא: מים24)שם שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו, ברור כלומר,
תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר למיתתה.25)שחזקת שגרם היה26)שינוי לשקר רצה שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

שהלך מיםאומר היו שלא לטענתו להאמין יש ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים עדים אין שהרי - נרש, בדרך
אומר. שהוא מה מכחישים עדים שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין - עדים במקום פקוד. פ.27)בנהר שם

ה.28) הלכה ומזיק חובל מהלכות ג בפרק רבינו כתב ושיעורה משקל, יחידת ממשקל29)ליטרה; פחות משקלם שהשעורים
לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה השעורים במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים משקל משווה וכשהוא החיטים

כרבא). (שם במשאה הבהמה על המכבידה הנפח לתוספת חייב.30)מיתתה - תבואה משל גדול שינה31)שנפחה לא שהרי
התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן ראה עט:32)לרעה. ממכשול33)שם עליה לשמור תוכל ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה

ז). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי משנה).34)(ראה (מגיד משא המוסיף היונק עם שהוסכם35)כלומר, מה כפי
ואחד.36)ביניהם. שלושים והטעין סאה שלושים להטעינה ששכרה שכל37)כגון שדעתו להתפרש ניתנים רבינו דברי

תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה כבד משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה מכפי יותר במשאה שהוסיף
אם מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא להישכר היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל בשכרו המשא
שהבהמה שמכיוון ודעתם רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
בלבד. שכר בתוספת אלא לחייבו אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס אין הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת
ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר ואמר המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר מבאר, שח בסימן יוסף והבית
והשוכר מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו הנהוג כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע שהמשכיר אומרים
רשות שיקבל מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד באה ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף

פטור. הוסיף אם - למותה.38)מהמשכיר סיבה כזו לתוספת לייחס שכר39)שאין משלם ולכן המשא לפי שכרו שהרי
שם:40)התוספת. במשנה שאמרו ממה למדנו - מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא המחייב התוספת שיעור

וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא משאו על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור וכו' חיטים לתך "להביא
שלושה עליה הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין הוא שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין שלושה
מחייבת. - הנהוג מן משלושים אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב, הנהוגה הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין,

שם.41) ברייתא
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.Êאחד43ׁשהֹוסיף42הּכּתף קב מּׂשאֹו זה44על ּבמּׂשא והּזק , ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו. חּיב הּוא45- והרי ּדעת ּבן ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמּׂשא ּבכבד חליֹו46מרּגיׁש מחמת ׁשּמא לּבֹו, על יעלה - ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּכבד זה .47הּוא ֶֶַֹ

.Áהחמֹור את עליה48הּׂשֹוכר להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּדר50ּולגינֹו49ּכסּותֹו אֹותֹו ׁשל ׁשאין51ּומזֹונֹותיו לפי , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָ
מלֹון52ּדר ּבכל לחזר יתר53הּׂשֹוכר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

החמֹור לבעל יׁש וכן החמֹור. ּבעל עליו מעּכב הרי - זה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָעל
מזֹונֹות ותבן ּׂשעֹורים עליה יתר54להּניח הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מלֹון ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני מעּכב, הּׂשֹוכר - זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
יקנה55ּומלֹון מאין ׁשם אין אם ,לפיכ עליו56. מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּדר אֹותּה ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות אּלּו57מזֹונֹותיו וכל . ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָ
אבל ידּוע; מנהג ׁשאין ּובמקֹום סתם, ּבּׂשֹוכר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּדברים

הּמנהג לפי הּכל - מנהג ׁשּיׁש .58ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
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נלקחה‡. אֹו נׁשתּטית אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
נלקחה אם לחזר, סֹופּה ׁשאין ּפי על אף ,הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
,לפני ׁשּל הרי לּׂשֹוכר: אֹומר הּמּׂשּכיר הרי - הליכה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָדר
ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשלם. ּׂשכרֹו לֹו לּתן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָוחּיב
אבל הקּפדה; ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר מּׂשֹוי עליה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּׂשאת
וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לּׂשאת אֹו עליה לרּכב ּׂשכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאם
חמֹור; מּמּנּו ּׂשכר אם אחר, חמֹור לֹו להעמיד חּיב - ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבהן
ּכּמה ּׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב הּׂשכר, יחזיר - העמיד לא ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹואם

ּבּה. ֶַָָׁשהל
ּבין·. לּׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

- ל מּׂשּכיר אני סתם חמֹור לֹו: אמר אם לרּכב, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשּׂשכרּה
- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב
ּׂשֹוכר אֹו אחרת, ּבהמה ּבּה ולּקח הּבהמה, למּכר לּׂשֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
לּמקֹום ׁשּיּגיע עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהמה
ּׂשכרּה אם ,ל מּׂשּכיר אני זה חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּפסק
יׁש אם :הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלרּכב
- לּקח ּבדמיה אין ואם יּקח, - אחרת ּבהמה לּקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיה
ואם עּמֹו; ׁשּפסק לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּׂשֹוכר
חצי ׁשל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - לּׂשּכר ולא לּקח לא ּבדמיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
הֹואיל למּׂשא, ּׂשכרּה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ואין ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּדר

להעמיד חּיב אינֹו - הּדר ּבחצי ּומת זה, חמֹור לֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואמר
נבלתֹו. לֹו ּומּניח הּדר חצי ׁשל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא אחר, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו

אמר‚. אם :הּדר ּבחצי לֹו וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוּׂשכרּה ,ל מּׂשּכיר אני זֹו ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר - הּׂשכר לֹו ׁשּנתן ּפי על אף סתם, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש גדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
ּוּׂשכרּה ,ל מּׂשּכיר אני סתם ספינה לֹו: אמר ּבּה. ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָואֹולי
הּׂשכר מן לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף זה, יין ּבּה להֹולי ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הּיין לי הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׂשכר; ּכל לּתן חּיב - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכלּום
צרי אבל ואֹוליכֹו. מקֹום מּכל ספינה ל אביא ואני ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָעצמֹו,

ׁשא ,הּדר חצי ׁשל הּטרח ּכדי הּמּטּפללנּכֹות דֹומה ינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
אני זֹו ספינה לֹו: אמר ּובטל. ליֹוׁשב הּספינה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבהֹולכת
- הּׂשכר נתן אם זה: יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר וּׂשכר ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּׂשּכיר,
יכֹול זה ׁשאין יּתן; לא - נתן לא ואם להחזירֹו, יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאינֹו
ּׂשכר עצמֹו. יין להביא יכֹול זה ולא עצמּה, הּספינה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹלהביא

הּׂשכר. חֹולקין אּלּו הרי - סתם ליין סתם ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָספינה
ּׂשכר„. לֹו נֹותן - הּדר ּבחצי ּופרקּה הּספינה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשֹוכר

עד לֹו אֹותּה ׁשּיּׂשּכיר מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּתרעמת. עליו הּספינה לבעל ויׁש ּׂשֹוכר; - ׁשּפסק ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
,הּדר ּבחצי אחר לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוכן
הראׁשֹון מן הּדר חצי ּׂשכר נֹוטל - הּלֹוקח ועלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוירד,
ּתרעמת, עליו הּספינה לבעל ויׁש האחרֹון; מּזה החצי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּוּׂשכר
ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֻׁשּגרם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמּׂשּכיר אֹומר: אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מּׂשּכיר - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להּׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
היּו אם אבל ביתֹו; ּבני ּכמנין בית ּבני יׁש אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָלאחרים,
אין חכמים: אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה. יּׂשּכיר לא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹארּבעה
לֹו: אֹומר ׁשהרי מּטלטלין, אּלא - להּׂשּכיר רּׁשאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר; ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהא רצֹוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאין
אמר אם אֹומר: אני וכן ּכן. אֹומר אין - עּמּה ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
לאחרים? ּביתי ותּׂשּכיר ּתטרח לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ּבעל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלֹו
מּׂשכירּותֹו ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹאם
מּבעליו; טֹוב ּתמנע ּבאל ׁשּזה לאחר. להּׂשּכירֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהֹורה, מי ויׁש ּביתֹו. לזה ּתּניח לאחר, מּׂשּכירֹו ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי דיבור44)השוכרו שם (רש"י משלושים אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם משא
קב). בעצמו46)הסבל.45)המתחיל הוא - והוזק פרק לא ואם מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין לו והיה

לכך. מעט,47)גרם שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית לחולשה ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו על עלתה לא
וא המשא פרק לא ולפיכך לאיתנו, אשי).יחזור כרב (שם הנזק את השוכר גרם כן עט:48)ם להם49)שם שיצטרך בגדים

הריטב"א). בשם שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו למחוז המים.50)כשיגיע חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש ומזונות.54)שהוא (ר"מ): רומא ומזון55)בדפוס מזונותיו אחר לחזר דרכו שהחמר

לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל יישוב.56)החמור במקום עוברים פועלים58)שם.57)שאין שכירות בעניין שאמרו כמו
משנה). (מגיד המדינה" כמנהג "הכל פג.): להעמיד1)(שם המשכיר חייב אם אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

לך משכיר אני כזה בית או זה בית ודין לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר ודין אחרת, ספינה או בהמה לו
סתם. עלייה או סתם בית משכיר ודין

zexiky zekld - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זמּנֹו. סֹוף עד ּׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להּׂשּכירֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
אמת. זה ׁשּדין לי יראה ְֱִִֵֶֶֶֶָֹולא

.Âחּיב אינֹו - נפל ׁשהּׂשּכירֹו ואחר ,ל מּׂשּכיר אני זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבית
ׁשאר לֹו ּומחזיר ּבֹו ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על מחּׁשב אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלבנֹותֹו,
אֹו אחר, ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשכירּות;
והּׂשּכירֹו לזה ׁשהּׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן ּכמֹותֹו. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָיּׂשּכיר
הראׁשֹון ּׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להּׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.
.Êחּיב - נפל ּבית לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׂשּכיר

ׁשּנפל הּבית מן קטן היה ואם אחר. ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו
ׁשּלא ּבית. קרּוי ׁשּיהיה והּוא עליו. לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אני ּכזה ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׂשּכיר
רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו ּכמּדת ּבית לֹו להעמיד חּיב - ל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּׂשּכיר
ענין היה לא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכזה, לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדברי
היה אם ,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
לא - אחד קטן; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול גדֹול; יעּׂשּנּו לא - ֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹקטן
מן יפחת ולא אחד. יעּׂשּנּו לא - ׁשנים ׁשנים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיעּׂשּנּו
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Á:לֹו אמר עלּיה. לֹו להעמיד חּיב - סתם עלּיה ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּמּׂשּכיר
ּבית ׁשעּבד הרי - ל מּׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלּיה
יתר אֹו טפחים ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעלּיה.

הּׂשֹוכ הרי - תּקן לא ואם לתּקן; הּמּׂשּכיר חּיב ודר- יֹורד ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית ּבעל עם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָּבּבית
- הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה; ּדר - העליֹונה ונפחתה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָזֹו,
ידּור, לא לפיכ ּבּבית. אֹו ּבעליֹונה ידּור אם ספק זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
ׁשאמר ּבאחד מעּׂשה מּׁשם. אֹותֹו מֹוציאין אין - ּדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָואם
,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּפרסק ּגּבי ׁשעל זֹו ּדלית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלחברֹו:
חכמים, לפני מעּׂשה ּובא מּמקֹומֹו; הּפרסק אילן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונעקר
ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק להעמיד אּתה חּיב לֹו: ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואמרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַַָֹקּימת.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבזיזיה‡. מׁשּתּמׁש - גדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
ּוברחבה חצר, ׁשל ּובּתרּבץ אּמֹות, ארּבע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּובכּתליה
- הּכתלים ּבעבי להׁשּתּמׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים. ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאחֹורי
אחר הֹולכין הּדברים אּלּו ּובכל הּכתלים. ּבעבי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, הידּועין והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמנהג

ּוממּכר. ְִֶָָמקח
ׁשּבּה.·. הרפת הּׂשּכיר לא - סתם חצרֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמּׂשּכיר
ולפּתח‚. דלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמּׂשּכיר

את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּומנעּול, נגר ולעּׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹורה
הּבּתים ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעּׂשה ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּדברים
מקֹום ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעּׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָוהחצרֹות.
אֹו מרזב אֹו סּלם לעּׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמזּוזה

עצמֹו. מּׁשל עֹוּׂשה זה הרי - ּגּגֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלהטיח
חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

הּתקרה חּזּוק ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; והּמעזיבה הּתקרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתּקן
ִהיא.

מּטּפל‰. הּוא לפיכ ּׂשֹוכר. ׁשל הּוא הרי - ׁשּבחצר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין - מנהג ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ּׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעּׂשּו הּבהמֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
החצר; ּבעל ׁשל הּזבל - אחרים ׁשל הּבהמֹות אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחצרֹו

אחרים. ּביד ְְֲִֵַָּׂשכּורה
.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּׂשּכיר

זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות
ללינה סתם: ּבית לֹו ּׂשכר אחת. ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - לׁשביתה אחד; מּיֹום ּפחֹות אין -ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְְִִִִֵָלנּׂשּואין
.Êעד להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמּׂשּכיר

יהיה ולא מקֹום לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים ּולסֹוף ,ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות
נׁשאר אם החג, לפני ׁשלׁשים לֹו קבע הּפסח. ועד החג ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן
יכֹול אינֹו - החג לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמן
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא הּפסח. מֹוצאי עד ְְְִִִֵֶֶַַַָלהֹוציאֹו
אחד - ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּקדם.
עּׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָימֹות

ּבעי ּבין ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. צריחדׁש רֹות, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מּקדם. חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְִִֵֶֶָָֹֹלהֹודיעֹו

.Áלהֹודיעֹו חּיב הּׂשֹוכר ּכ להֹודיעֹו, חּיב ׁשהּמּׂשּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם
חדׁש עּׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹמּקדם
לא ואם ּפנּוי. ּביתֹו יּׁשאר ולא ׁשכן, ׁשּיבּקׁש ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבּכרּכים,

הּׂשכר. יּתן אּלא לצאת, יכֹול אינֹו - ִִֵֵֵֶַָָָָָהֹודיעֹו
.Ëהּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו יכֹול הּמּׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם מּקדם, ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד ּבׁשוה ּׂשכר אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמּׂשּכיר
לפחת לּׂשֹוכר יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן תצא. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּתמצא
אֹו עּתה, ׁשל ּכׁשער לי הּׂשּכר אֹו לּמּׂשּכיר: ולֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּׂשכר
זה הרי - ּבֹו דר ׁשהיה הּמּׂשּכיר ּבית נפל .לפני ּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּתהיה ּבדין אינֹו לֹו: ואֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונפתחה,1) עלייה משכיר ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית משכיר וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר
בית שוכר ודין הקצוב, הזמן בסוף לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או בית משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין
ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו, קודם יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר ודין לשביתה, או ללינה

הורישו.הוק או מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו רו



צה zexiky zekld - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זמּנֹו. סֹוף עד ּׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להּׂשּכירֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
אמת. זה ׁשּדין לי יראה ְֱִִֵֶֶֶֶָֹולא

.Âחּיב אינֹו - נפל ׁשהּׂשּכירֹו ואחר ,ל מּׂשּכיר אני זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבית
ׁשאר לֹו ּומחזיר ּבֹו ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על מחּׁשב אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלבנֹותֹו,
אֹו אחר, ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשכירּות;
והּׂשּכירֹו לזה ׁשהּׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן ּכמֹותֹו. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָיּׂשּכיר
הראׁשֹון ּׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להּׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.
.Êחּיב - נפל ּבית לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׂשּכיר

ׁשּנפל הּבית מן קטן היה ואם אחר. ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו
ׁשּלא ּבית. קרּוי ׁשּיהיה והּוא עליו. לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אני ּכזה ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׂשּכיר
רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו ּכמּדת ּבית לֹו להעמיד חּיב - ל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּׂשּכיר
ענין היה לא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכזה, לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדברי
היה אם ,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
לא - אחד קטן; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול גדֹול; יעּׂשּנּו לא - ֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹקטן
מן יפחת ולא אחד. יעּׂשּנּו לא - ׁשנים ׁשנים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיעּׂשּנּו
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Á:לֹו אמר עלּיה. לֹו להעמיד חּיב - סתם עלּיה ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּמּׂשּכיר
ּבית ׁשעּבד הרי - ל מּׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלּיה
יתר אֹו טפחים ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעלּיה.

הּׂשֹוכ הרי - תּקן לא ואם לתּקן; הּמּׂשּכיר חּיב ודר- יֹורד ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית ּבעל עם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָּבּבית
- הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה; ּדר - העליֹונה ונפחתה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָזֹו,
ידּור, לא לפיכ ּבּבית. אֹו ּבעליֹונה ידּור אם ספק זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
ׁשאמר ּבאחד מעּׂשה מּׁשם. אֹותֹו מֹוציאין אין - ּדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָואם
,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּפרסק ּגּבי ׁשעל זֹו ּדלית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלחברֹו:
חכמים, לפני מעּׂשה ּובא מּמקֹומֹו; הּפרסק אילן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונעקר
ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק להעמיד אּתה חּיב לֹו: ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואמרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַַָֹקּימת.

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ּבזיזיה‡. מׁשּתּמׁש - גדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
ּוברחבה חצר, ׁשל ּובּתרּבץ אּמֹות, ארּבע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּובכּתליה
- הּכתלים ּבעבי להׁשּתּמׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים. ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאחֹורי
אחר הֹולכין הּדברים אּלּו ּובכל הּכתלים. ּבעבי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, הידּועין והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמנהג

ּוממּכר. ְִֶָָמקח
ׁשּבּה.·. הרפת הּׂשּכיר לא - סתם חצרֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמּׂשּכיר
ולפּתח‚. דלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמּׂשּכיר

את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּומנעּול, נגר ולעּׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹורה
הּבּתים ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעּׂשה ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּדברים
מקֹום ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעּׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָוהחצרֹות.
אֹו מרזב אֹו סּלם לעּׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמזּוזה

עצמֹו. מּׁשל עֹוּׂשה זה הרי - ּגּגֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלהטיח
חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

הּתקרה חּזּוק ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; והּמעזיבה הּתקרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתּקן
ִהיא.

מּטּפל‰. הּוא לפיכ ּׂשֹוכר. ׁשל הּוא הרי - ׁשּבחצר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין - מנהג ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ּׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעּׂשּו הּבהמֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
החצר; ּבעל ׁשל הּזבל - אחרים ׁשל הּבהמֹות אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחצרֹו

אחרים. ּביד ְְֲִֵַָּׂשכּורה
.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּׂשּכיר

זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות
ללינה סתם: ּבית לֹו ּׂשכר אחת. ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - לׁשביתה אחד; מּיֹום ּפחֹות אין -ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְְִִִִֵָלנּׂשּואין
.Êעד להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמּׂשּכיר

יהיה ולא מקֹום לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים ּולסֹוף ,ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות
נׁשאר אם החג, לפני ׁשלׁשים לֹו קבע הּפסח. ועד החג ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן
יכֹול אינֹו - החג לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמן
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא הּפסח. מֹוצאי עד ְְְִִִֵֶֶַַַָלהֹוציאֹו
אחד - ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּקדם.
עּׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָימֹות

ּבעי ּבין ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. צריחדׁש רֹות, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מּקדם. חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְִִֵֶֶָָֹֹלהֹודיעֹו

.Áלהֹודיעֹו חּיב הּׂשֹוכר ּכ להֹודיעֹו, חּיב ׁשהּמּׂשּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם
חדׁש עּׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹמּקדם
לא ואם ּפנּוי. ּביתֹו יּׁשאר ולא ׁשכן, ׁשּיבּקׁש ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבּכרּכים,

הּׂשכר. יּתן אּלא לצאת, יכֹול אינֹו - ִִֵֵֵֶַָָָָָהֹודיעֹו
.Ëהּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו יכֹול הּמּׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם מּקדם, ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד ּבׁשוה ּׂשכר אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמּׂשּכיר
לפחת לּׂשֹוכר יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן תצא. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּתמצא
אֹו עּתה, ׁשל ּכׁשער לי הּׂשּכר אֹו לּמּׂשּכיר: ולֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּׂשכר
זה הרי - ּבֹו דר ׁשהיה הּמּׂשּכיר ּבית נפל .לפני ּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּתהיה ּבדין אינֹו לֹו: ואֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונפתחה,1) עלייה משכיר ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית משכיר וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר
בית שוכר ודין הקצוב, הזמן בסוף לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או בית משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין
ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו, קודם יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר ודין לשביתה, או ללינה

הורישו.הוק או מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו רו
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;ּבּדר מׁשל ואני מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּתה
מּמּני. יֹותר זה ּבבית זכּות ּבעל אּתה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשאין

.Èנעּׂשה ׁשּבנֹו יֹודע היה אם אּׁשה: בֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנתן
ולא מּקדם להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹחתן
אּׁשה, לֹו נזּדּמנה עכׁשו ואם להֹוציאֹו; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהֹודיעֹו
ׁשאינֹו להֹוציאֹו; לֹו יׁש זה הרי - מּיד נֹוּׂשאּה הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָוהרי
ּבית יּׂשּכר הּבית ּבעל ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבדין

חתּנה. בֹו ֲֲֶֶַָֻׁשּיעּׂשה
.‡Èיכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו אֹו הּבית את ְִִִֵֵֶַַַַָָָמכר

ׁשנים מּקדם אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹלהֹוציאֹו
זה מּכח יתר ּכח אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי חדׁש; ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעּׂשר

מחמתֹו. זה ּבבית ְֲִִֵֶֶַָָָׁשּזכית

ה'תשע"ב טבת י"ח שישי יום
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¤¤§¦¦

ּוממּכר‡. ּבמקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ּכ2ּכׁשם , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות ּבּׂשכירּות; וכל3מתנה היא. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ממּכר ּבנכסיו ּׂשֹוכר4ׁשּממּכרֹו וכל5, ּׂשכירּות; ּׂשכירּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

למּכר לֹו ּפרֹות6ׁשאין לֹו יׁש ּכן אם אּלא לּׂשּכר. לֹו אין ּכ , ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ
הּקרקע ּבאֹותּה ּׂשֹוכר7ּבלבד זה הרי מֹוכר8, .9ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו·. ּבית הּׁשנה11לׁשנה10הּמּׂשּכיר ונתעּברה ,12- ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ
לּׂשֹוכר לחדׁשים13נתעּברה הּׂשּכיר לּמּׂשּכיר14. נתעּברה -15. ְְְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָָ

ׁשנים לחדׁש, ּדינר לֹו: ׁשאמר ּבין וׁשנה, חדׁשים לֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהזּכיר
ּבׁשנה ּדינר לׁשנה,16עּׂשר ּדינר עּׂשר ׁשנים לֹו: ׁשאמר ּבין , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
חדׁש ּבכל העּבּור17ּדינר חדׁש הרי מּׂשּכירׁש18- ;19ל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּבעל20ׁשהּקרקע מּיד ּדבר מֹוציאין ואין ּבעלים, ּבחזקת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּברּורה ּבראיה אּלא לזמן21הּקרקע ׁשאמר: הּבית ּבעל וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ל הּׂשּכרּתי סתם22זה אּלא ּׂשכרּתי לא אֹומר: והּׂשֹוכר ,23, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אר לזמן הביא24אֹו לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על -25 ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הּבית26- מן .27ּומֹוציאֹו ְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּבֹו,‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ּׂשכר נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

ּבׁשטר ׁשהיתה ּבין נטלּתי, לא עדין אֹומר: ּבין28והּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבעדים יֹום29ׁשהיתה ׁשלׁשים ּבתֹו ּתבעֹו אם על30: - ְְְְְִִִֵֶַָָָ
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ומשכיר1) הדירה שכר נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או לחדשים בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר
מדעתו, שלא חבירו לבית פירותיו מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע לזמן בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר

ריחיים. שוכר מכירה2)ודין מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא נתקיים לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הדברים3)הלכה שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות י"ג פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן

בדבר השוכר קניין מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי. המתחיל דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
מכירה.4)הנשכר). מהלכות כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם וקטן שוטה חרש חסרה5)להוציא תימן יד בכתב

"שוכר". כ"ב).6)המלה פרק שם (ראה ממש בו שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר הכותב7)כגון כגון
בפרק כמבואר חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב מהזמן הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום לבנו נכסיו

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות לפירותיה.8)י"ב בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים רשאי9)מעביר ואינו
הקרקע את הלוקח מייד להוציא האב מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם הלוקח שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר
סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו שכתב כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם מכירה. בתורת לידו שבאה

שטז). קב.10)רנז, לשנה.11)שם דינר עשר מעוברת12)בשנים ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא ואפילו
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת שניתוסף,13)היא עשר השלושה החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין

אומרים אנו אין אחת, לשנה ואמר השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון מסתימת הוא. השנה בכלל העיבור שחודש
השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא כוונתו מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב שהיא כפי לשנה שהתכוון
בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה). במגיד (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש) (יום לתאריך ויגיע
בתחילת השכירות כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה הובאה
ומסתמך לאמצעה, השנה תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן) משנה במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה
ניקח אלא אותו לחלק לנו אין התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר: מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על

מוחלט"). שבא כמו בהחלט השנה.14)אותו ונתעברה - חודש בכל שכירות16)שם.15)דינר השכירות, בלשון שהקדים
הלשון17)חודש. הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות נתכוון אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה העיבור.18)שהזכיר חודש של השכירות קב:19)דמי שם נחמן כרב על20)פסק אף
אחרים. ביד שכורה שהיא מוציאים21)פי שכרו, את לתבוע החודש בסוף המשכיר בא אפילו ולכן בספק, ולא בשטר או בעדים

נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב סימן משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד אומרים אנו ואין השוכר מן
נמצא בעליו בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית היה מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה עם עתה

ממנו. מוציאים ולכן שכירות דמי שילם ולא העיבור בחודש דר מביתי22)שהשוכר לצאת ועליך - הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
ח).23)מיד. ז, הלכה ו בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית מן להוציאני רשות לך לא24)ואין ועדיין

לצאת. זמני ראייה.25)הגיע ז).26)השוכר קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן מיד,27)שהשכירו
עומדת. בעליה בחזקת השכירות.28)שהקרקע על שטר והולך.29)שנעשה רבינו שמבאר וכמו אחד תשלום30)הדין זמן

הבית את שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום, שלושים כל הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו - הבית שכר
האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת

zexiky zekld - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראיה להביא יּתן31הּׂשֹוכר אֹו ׁשּלקח33ויחרים32, מי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עליו34מּמּנּו יטען אֹו ּבפני35, טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסת36עצמּה ׁשלׁשים37ויׁשּביעהּו לאחר הּמּׂשּכיר ּתבעֹו ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשלׁשים ּבּיֹום ואפּלּו ראיה38יֹום, להביא הּמּׂשּכיר על -39, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
הּׂשֹוכר יּׁשבע ּׂשכר40אֹו אם וכן ויּפטר. ּׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשנה ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש ּבתֹו41מּמּנּו ּותבעֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָהּׁשנה

ּבאלּול ועּׂשרים ּתׁשעה ּביֹום להביא42ואפּלּו הּמּׂשּכיר על - ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָ
.43ראיה ְָָ

זמן„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעּׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ,44הּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשנה, אּלא הּׁשטר מּזמן עבר לא עדין אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
וׁשכנּת הּׂשכירּות ׁשני וׁשלמּו עברּו ּכבר אֹומר: ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָוהּמּׂשּכיר
ראיה הביא לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר

ויֹוציאֹו הּסת הּמּׂשּכיר יּׁשבע -45. ְְִִִֵֶַַַָ

ּבידֹו47ּפרּדס46הּׂשֹוכר‰. מׁשּכֹון ׁשהיה ׁשנים,48אֹו לעּׂשר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּזמן ּבתֹו הּפרּדס עציו49ויבׁש יּמכרּו ּבהן50- ויּלקח , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ּׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ויאכל ְְְְְְִֵַַַַַַַַָֹקרקע,
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו האילנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָוגּוף

והּלוה הּמלוה .51רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Âסתם ׁשנים ּבֹו ׁשּכתּוב הּמׁשּכֹון ׁשטר אֹו הּׂשכירּות ,52ׁשטר ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

הּפרֹות ׁשלׁש53ּבעל ׁשּתים,54אֹומר אֹומר הּקרקע ּובעל , ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה הּפרֹות55וקדם הּפרֹות56ואכל הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ראיה הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן אכלּה57ּבחזקת . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
הממׁשּכן אֹו הּׁשטר58הּׂשֹוכר וכבׁש ׁשנים, ואמר59ׁשלׁש ,60: ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

אמרּו ׁשלׁש, אֹומר: הּקרקע ּובעל ּפרֹות, לי יׁש ׁשנים ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלחמׁש
ׁשטר61לֹו הבא ׁשאּלּו62: נאמן; הּׂשֹוכר - אבד ואמר: ,63 ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אמר לקּוחה64רצה, ּבידי65: ׁשנים.66היא ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
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בדין31) שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר) שיביא עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו גירסת
בזמן שיפרע והלוואי זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד שלפנינו הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות

ה.). בתרא בבא ראייה.32)(ראה הביא לא הלכה33)אם ב פרק למעלה משנה מגיד ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם
עא סימן משפט חושן ערוך ושולחן בטור וראה החרם).ח. כדין.34)דיני שלא סעיף35)מעות עח סימן (ש"ך הפירעון אחר

צו). סימן כתובה הלכות הפלאה וראה טו פעמיים.36)קטן פרעתיך כלומר, חדשה, אלא37)תביעה פרעו שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת שם,38)פעם הזמן) בו שנשלם ביום לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע איניש "דעביד

יוחנן. נתן".39)כרבי שלא ראייה (המשכיר) שיביא עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו: וכנוסחת - שבועת40)שם
בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר כל כדין שנה.41)היסת בכל התשלומים מועד שקבעו ביום42)כלומר,

השנה. של האזל).43)האחרון ואבן המשנה מרכבת (ועיין יום בשלושים סתם שכירות המעיד44)וכדין תאריך בשטר אין
השכירות. התחלת וכפירושו.45)מתי רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב בהלכה שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

חננאל). רבינו בשם ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות הוא קט:46)וכן פירותיו.47)שם שבעל48)לאכול
ולוה מלוה מהלכות ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו שיאכל מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה הפרדס
מרובים הפירות שדמי פי על ואף שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת הפירות שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה

שם. עיין ההלוואה. המשכון.49)מסכום או השכירות זמן שנשלם בכלל50)לפני אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר, שהעצים,
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים פי על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים "פירות"

גוף51) לוקח המלווה אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו ומפרש בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
ההלוואה דמי להחזיר ויצטרך אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד שאכל שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות
והלוה" "המלוה שכתב רבינו ומלשון המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש -
אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון אלא אמור זה דין שאין נראה,

ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.) שם (ראה שכורה52)לבסוף היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין מושכנת המלווה.53)או או השוכר המדובר.54)כלומר, היה שנים לפני55)לשלוש

לדין. השלישית.56)שתבעוהו השנה כמו57)של עומדת" בעליה בחזקת "קרקע כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם
במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם בגמרא נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן שמוציאים ב) (הלכה למעלה
הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה הוא העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר ניתן לא שהספק

על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה אפשרהוא לפנינו העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים ידי
לטרוח יצטרך המלווה מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה, עם שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו
עוד כל ולפיכך, פעמיים) הדין בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא בי "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית
כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה דין לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר הדין בית - יתברר שהספק שייתכן

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז משפט (חושן ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע העדים מי58)שמתו
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה המלווה.60)השטר או למלווה.61)השוכר או השטר62)לשוכר הראה

השכירות. נעשית שנים לכמה פיו על אומר.64)לשקר.63)ונתבאר י"א66)קניתיה.65)היה בפרק מבואר נאמן. והיה
קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה ובעל שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה ונטען טוען מהלכות
אולם פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה, את ממך
כאן כשאין ודווקא משנה, המגיד וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה את שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל
אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים, שלוש בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות בתורת לידו באה שהשדה עדים
היא לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר מעידים העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה עדים יש אם



צז zexiky zekld - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראיה להביא יּתן31הּׂשֹוכר אֹו ׁשּלקח33ויחרים32, מי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עליו34מּמּנּו יטען אֹו ּבפני35, טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסת36עצמּה ׁשלׁשים37ויׁשּביעהּו לאחר הּמּׂשּכיר ּתבעֹו ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשלׁשים ּבּיֹום ואפּלּו ראיה38יֹום, להביא הּמּׂשּכיר על -39, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
הּׂשֹוכר יּׁשבע ּׂשכר40אֹו אם וכן ויּפטר. ּׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשנה ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש ּבתֹו41מּמּנּו ּותבעֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָהּׁשנה

ּבאלּול ועּׂשרים ּתׁשעה ּביֹום להביא42ואפּלּו הּמּׂשּכיר על - ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָ
.43ראיה ְָָ

זמן„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעּׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ,44הּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשנה, אּלא הּׁשטר מּזמן עבר לא עדין אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
וׁשכנּת הּׂשכירּות ׁשני וׁשלמּו עברּו ּכבר אֹומר: ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָוהּמּׂשּכיר
ראיה הביא לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר

ויֹוציאֹו הּסת הּמּׂשּכיר יּׁשבע -45. ְְִִִֵֶַַַָ

ּבידֹו47ּפרּדס46הּׂשֹוכר‰. מׁשּכֹון ׁשהיה ׁשנים,48אֹו לעּׂשר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּזמן ּבתֹו הּפרּדס עציו49ויבׁש יּמכרּו ּבהן50- ויּלקח , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ּׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ויאכל ְְְְְְִֵַַַַַַַַָֹקרקע,
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו האילנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָוגּוף

והּלוה הּמלוה .51רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Âסתם ׁשנים ּבֹו ׁשּכתּוב הּמׁשּכֹון ׁשטר אֹו הּׂשכירּות ,52ׁשטר ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

הּפרֹות ׁשלׁש53ּבעל ׁשּתים,54אֹומר אֹומר הּקרקע ּובעל , ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה הּפרֹות55וקדם הּפרֹות56ואכל הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ראיה הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן אכלּה57ּבחזקת . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
הממׁשּכן אֹו הּׁשטר58הּׂשֹוכר וכבׁש ׁשנים, ואמר59ׁשלׁש ,60: ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

אמרּו ׁשלׁש, אֹומר: הּקרקע ּובעל ּפרֹות, לי יׁש ׁשנים ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלחמׁש
ׁשטר61לֹו הבא ׁשאּלּו62: נאמן; הּׂשֹוכר - אבד ואמר: ,63 ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אמר לקּוחה64רצה, ּבידי65: ׁשנים.66היא ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדין31) שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר) שיביא עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו גירסת
בזמן שיפרע והלוואי זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד שלפנינו הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות

ה.). בתרא בבא ראייה.32)(ראה הביא לא הלכה33)אם ב פרק למעלה משנה מגיד ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם
עא סימן משפט חושן ערוך ושולחן בטור וראה החרם).ח. כדין.34)דיני שלא סעיף35)מעות עח סימן (ש"ך הפירעון אחר

צו). סימן כתובה הלכות הפלאה וראה טו פעמיים.36)קטן פרעתיך כלומר, חדשה, אלא37)תביעה פרעו שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת שם,38)פעם הזמן) בו שנשלם ביום לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע איניש "דעביד

יוחנן. נתן".39)כרבי שלא ראייה (המשכיר) שיביא עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו: וכנוסחת - שבועת40)שם
בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר כל כדין שנה.41)היסת בכל התשלומים מועד שקבעו ביום42)כלומר,

השנה. של האזל).43)האחרון ואבן המשנה מרכבת (ועיין יום בשלושים סתם שכירות המעיד44)וכדין תאריך בשטר אין
השכירות. התחלת וכפירושו.45)מתי רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב בהלכה שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

חננאל). רבינו בשם ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות הוא קט:46)וכן פירותיו.47)שם שבעל48)לאכול
ולוה מלוה מהלכות ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו שיאכל מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה הפרדס
מרובים הפירות שדמי פי על ואף שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת הפירות שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה

שם. עיין ההלוואה. המשכון.49)מסכום או השכירות זמן שנשלם בכלל50)לפני אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר, שהעצים,
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים פי על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים "פירות"

גוף51) לוקח המלווה אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו ומפרש בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
ההלוואה דמי להחזיר ויצטרך אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד שאכל שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות
והלוה" "המלוה שכתב רבינו ומלשון המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש -
אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון אלא אמור זה דין שאין נראה,

ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.) שם (ראה שכורה52)לבסוף היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין מושכנת המלווה.53)או או השוכר המדובר.54)כלומר, היה שנים לפני55)לשלוש

לדין. השלישית.56)שתבעוהו השנה כמו57)של עומדת" בעליה בחזקת "קרקע כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם
במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם בגמרא נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן שמוציאים ב) (הלכה למעלה
הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה הוא העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר ניתן לא שהספק

על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה אפשרהוא לפנינו העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים ידי
לטרוח יצטרך המלווה מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה, עם שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו
עוד כל ולפיכך, פעמיים) הדין בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא בי "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית
כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה דין לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר הדין בית - יתברר שהספק שייתכן

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז משפט (חושן ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע העדים מי58)שמתו
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה המלווה.60)השטר או למלווה.61)השוכר או השטר62)לשוכר הראה

השכירות. נעשית שנים לכמה פיו על אומר.64)לשקר.63)ונתבאר י"א66)קניתיה.65)היה בפרק מבואר נאמן. והיה
קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה ובעל שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה ונטען טוען מהלכות
אולם פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה, את ממך
כאן כשאין ודווקא משנה, המגיד וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה את שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל
אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים, שלוש בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות בתורת לידו באה שהשדה עדים
היא לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר מעידים העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה עדים יש אם



zexikyצח zekld - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפרֹותיו ׁשהכניס עד לבעל67ׁשהטעהּו יׁש - והל והּניחם , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּפֹועלים ּׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות מאֹותן לֹו למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
היא, חסידּות ּומּדת לּׁשּוק. אֹותם ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין

ּדין לבית מקֹום68ׁשּיֹודיע ּדמיהן מּמקצת ויּׂשּכרּו מּׁשּום69, , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכהגן. עּׂשה ׁשּלא ּפי על אף לּבעלים, אבדה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהׁשב

.Áמחברֹו רחים ּבכל70הּׂשֹוכר סאה עּׂשרים לֹו ׁשּיטחן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבּׂשכרֹו הרחים71חדׁש ּבעל והעׁשיר ,72צרי אינֹו והרי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשם אֹו73לטחן לעצמֹו לטחן ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם : ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
ׁשּזֹו74לאחרים סאה, עּׂשרים טחינת ּדמי לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ

היא סדם לֹו75מּדת אין ואם דמים,76; לי אין לֹומר: יכֹול - ְְִִִִִֵֵַַָָֹ
צרי אּתה אין ואם ׁשּׂשכרּתי, ּכמֹו ל טֹוחן מכר77והריני - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבזה.78לאחרים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֵֶַַָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
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ּפרֹותיו‡. לאכל ּכרם אֹו לזרעּה ּׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
מּמּנּו ׁשּׂשכר ּכגֹון קצּובים, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדמים,
ּבכל יין ּכּדי ּבעּׂשרים זה וכרם ּבׁשנה ּכֹור ּבעּׂשרים זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּׂשדה
הּנקרא הּוא ּבפרֹות והּׂשֹוכר להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהן - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה

ֵחֹוכר.
עליו·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו רביע אֹו הּתבּואֹות ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַיציאֹות,
ׁשהּוא ּדבר ּכל מקּבל. הּנקרא הּוא זה ּביניהן, ּׁשּיתנּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה

ּבעל - הארץ ׁשמירהלסיג ׁשהּוא ּדבר וכל ּבֹו; חּיב הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבֹו ׁשחֹופרין הּקרּדם ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹיתרה
וכּיֹוצא והּכד והּדלי העפר, ּבהן ׁשּנֹוּׂשאין והּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהארץ,
וחטיטת הּקרקע; ּבעל על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבהן
המקּבל. על אֹו החֹוכר על - הּמים ּבהן ׁשּמקּבצין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּמקֹומֹות

לא‚. - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר
ׁשנה זֹורעּה - ׁשנים ׁשבע קּבלּה אֹו ּׂשכרּה פׁשּתן; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָיזרעּנה
קּבלּה אֹו ּׂשכרּה הּמנין; מן הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן. ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹונה

הּמנין. מן ׁשביעית - אחד ְְִִִִֶַַָָָׁשבּוע
אֹו„. הּׁשלחין ּבית והיא מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהחֹוכר

הּנהר ּפסק ולא הּׁשלחין, ּבית מעין ויבׁש האילן, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבית
האילן ׁשּנקצץ אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּגדֹול,
מדינה מּכת ואם מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבתֹו עֹומד היה מחכירֹו. לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא,
ּבית ,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׂשדה
- האילן נקצץ אֹו הּמעין יבׁש ,ל מּׂשּכיר אני הּזה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָהאילן
לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, עֹומד הּוא ׁשהרי מחכירֹו; לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹמנּכה
מּׂשּכיר. אני עּתה ׁשהיא ּכמֹות ׁשאֹומר: ּכמי אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ'הּזה'
הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה, עֹומד היה לא אם ,ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלפיכ
ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן, ּבית אֹו ,ל מּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאני

מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - ְֲִִֵֵֶַָָהאילן
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

- העיר אֹותּה ׁשל הּׂשדֹות לרב זה ּדבר ארע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנׁשּתּדפה:
ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו; ההפסד לפי הּכל מחכירֹו, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמנּכה
ּפי על אף מחכירֹו, לֹו מנּכה אינֹו - הּׂשדֹות ּברב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּמּכה
הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ּבעל ׁשל הּׂשדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּדפּו
ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על אף המקּבל, אֹו הּׂשֹוכר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין מחכירֹו; לֹו מנּכה אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשדֹות
ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ּׂשדֹותיו ּכל ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ּׂשעֹורים, ּוזרעּה חּטים ׁשּיזרעּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרקע
ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף צמחה, ולא ׁשּזרעּה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
חּיב מתי ועד מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - הּמדינה רב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻוהּכתה
ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם אחרת ּפעם ולזרע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהּטּפל

מקֹום. ּבאֹותֹו ְְִִָָלזריעה
.Â- לקצר ׁשּנהגּו מקֹום מחברֹו: ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - לעקר לעקר; רּׁשאי ואינֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַֹֹֹֹֹיקצר,
- אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום זה. על זה מעּכבין ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוׁשניהם
- קרקע ּגב על אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָיחרׁש.
הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם לֹו ׁשהּׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמּׂשּכירין,
אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êנֹותן - ולקתה חּטים, ּכֹור ּבעּׂשרה מחברֹו ּׂשדה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהחֹוכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה, שנים לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בגמרא67)בידי המובא וכמעשה בהסכמתו,
מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום לו שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא באדם קא:) (שם
היין. חלק מדמי שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה ושכרה לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי ליינו
כהוגן ושלא בערמה התנהג הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה "כאשר יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר
לו לגמול מותר - בערמה נהג שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו וסובר כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן
התנהגות כאן שאין אף מדעתו שלא חבירו לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה שדין הלכה בתחילת רבינו כתב ולכן כגמולו,

א).68)ערמומית. קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם בשוק.69)אחר יפסידו קג.70)שלא בעד71)כתובות
הריחיים. ביתו.72)השכרת צריכת בו וטוחן וחמור ריחיים כסף73)וקנה ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא השוכר, אצל

חיטים. טחינת חיטים.74)במקום לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר בעד יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,
וכאן75) טובה, עושים היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו והוא נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

ויכול בכסף אחרים בשביל לטחון לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו שהרי כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא
חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר ונמצא הכסף, אותו למשכיר יטחן76)לתת לא ואם חיטים לטחינת לקוחות לשוכר שאין

מפסיד. נמצא המשכיר שהוסכם78)לטחינתי.77)טחינת כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב להפסיד לי אין כלומר,
שכתב א, קטן סעיף שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים מכור - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור שכתב ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים" בעל "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים. לך שיש קבלנות.1)זכותך או שדה חכירת דין מבאר

zexiky zekld - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ל לֹוקח הריני לֹו: יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבעּׂשרה ּכרם מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, אחר והקריסּו ענבים, ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּלי
והחמיץ יין, ּכּדי ּבעּׂשרה חכרֹו מּתֹוכן. לֹו נֹותן - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנקצרּו
ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה, ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא,

אסּפסּתא ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, וחרׁשּה,אסּפסּתא, , ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת, ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה, אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áמה לֹו: ואמר לנּכׁש, רצה ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - !חכיר ל נֹותן הריני ?ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶהפסד
מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה למחר לֹו: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
אין - אֹותּה חֹורׁש אני ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו ֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעּׂשבים.

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ּׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר

ּׂשכרּה מהּׂשעֹורים. יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּפני
יזרעּנה לא - קטנית ּׂשעֹורים. יזרעּנה - חּטים ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָֹלזרעּה
לא - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל קטנית. יזרעּנה - ּתבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּתבּואה;
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èּכלּום למקּבל אין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמקּבל
ׁשּיצאּו האילנֹות ּבׁשבח ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבקֹורת
היה ּכאּלּו האילנֹות מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאליהן
האילנֹות ׁשּצמחּו והּוא הּׂשדה. ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל לזריעה; הראּוי ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָּבמקֹום
אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלזריעה
זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתר
הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּלק
ׁשמין - למכרן הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּנגמרּו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלהּמכר,
ּובעל המקּבל ׁשחֹולקין ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותן
ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש. ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת הּמעמידים הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי - ּבׁשּתפּות אֹותן קנּו אם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים:
וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èהּׂשדה ּבעל עליו מקּבל - לּטע מחברֹו ּׂשדה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקּבל

הּכל. את עליו מגלּגלין - זה על יתר לסאה. ּבּוראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעּׂשרה
.·Èּכדי ּבּה יׁש אם עּׂשתה, ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהמקּבל

ּבּה. לּטּפל המקּבל חּיב - ההֹוצאה על יתר סאתים ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתֹוציא
ואקצר ואזרע ואניר אקּום אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכ
חציֹו, את ותּטל לפני ּכרי ואעמיד ואזרה ואדּוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואעּמר
ּובּמה עמלי ּבּׂשכר הּׁשאר אּטל ואני ּׁשּיתנּו, מה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ִֵֶׁשהֹוצאתי.

.‚Èׁשמין - הֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּבל
מּגיע ׁשהיה חלקֹו לֹו ונֹותן לעּׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
אׁשּלם אעבד, ולא אֹוביר אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו.
נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר אם הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּבמיטבא.
ׁשּנאמר: ּכדי קצּוב דבר עצמֹו על ּפסק ׁשּלא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלׁשּלם?
ּולפיכ ּבמיטבא, ׁשּיׁשּלם התנה אּלא ּכאסמכּתא, היא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אעבד, ולא אֹוביר אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּגמר
לׁשּלם, חּיב ואינֹו אסמכּתא, זה הרי - דינרין מאה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּתן

ּבלבד. לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה ּכפי נֹותן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
.„Èועּׂשתה חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין, לזרעּה ּׂשדה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

הּׁש מן לעּׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים מׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ
ראּויה ּׁשהיא מּמה ּפחֹות עּׂשתה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין
ּׁשהיא מה ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם - הּׁשמׁשמין מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֻלעּׂשֹות
ּׁשהיא מּמה יתר חּטים עּׂשתה הּׁשמׁשמין. מן לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻראּויה
ׁשּביניהן, הּתנאי לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻראּויה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמּׂשּתּכר ּפי על ְְִִֵֶַַַַַַַַאף

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּולהעריב,‡. להׁשּכים להם ואמר הּפֹועלים, את ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּׂשֹוכר
יכֹול אינֹו - להעריב וׁשּלא להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמקֹום
אֹו ּבגרֹוגרֹות לסּפק יזּון; - לזּון ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲִֵֶַָָָָָָֻלכּפן.
ּכמנהג הּכל יסּפק. - לּפֹועלים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבתמרים

ְִַָהּמדינה.
העיר·. מּבני וכׁשנים ּכאחד לֹו: ואמר הּפֹועל את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ּומׁשּמנין ׁשּבּׂשכירּות, והּיתר ׁשּבּׂשכירּות הּפחּות רֹואין -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ֵֵֶּביניהן.

.‚והל ּבׁשלׁשה, ּפֹועלים לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹאמר
נֹותן - עלי ּׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם ּבארּבעה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּׂשכרן
אחד ּומפסיד ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ונֹוטל ארּבעה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהם
ּבעל להם נֹותן - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָמּכיסֹו.
ּומי ּבׁשלׁשה ׁשּנּׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּבית
להם ויׁש ׁשלׁשה, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשּכר
מלאכּתן ּכׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתרעמת
- ארּבעה ׁשוה היא והרי נּכרת מלאכּתן היתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנּכרת;
ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנֹותן
הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ועּׂשּו טרחּו לא ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹארּבעה,
ּפי על אף ּבׁשלׁשה, וּׂשכר הּׁשליח והל ּבארּבעה, לי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֹּׂשכר
ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהרי
לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת להם ויׁש עצמן, על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹקּבלּו
ּבארּבעה, להם ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבעל
אּלא ּדעּתן אין - הּבית ּבעל ׁשאמר ּכמה הרינּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואמרּו:
ּׁשעּׂשּו: מה ׁשמין לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין - ארּבעה ׁשוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) שליח, ידי על שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין המדינה, כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר
מציאה. שמצא יום שכיר



צט zexiky zekld - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ל לֹוקח הריני לֹו: יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבעּׂשרה ּכרם מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, אחר והקריסּו ענבים, ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּלי
והחמיץ יין, ּכּדי ּבעּׂשרה חכרֹו מּתֹוכן. לֹו נֹותן - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנקצרּו
ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה, ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא,

אסּפסּתא ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, וחרׁשּה,אסּפסּתא, , ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת, ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה, אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áמה לֹו: ואמר לנּכׁש, רצה ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - !חכיר ל נֹותן הריני ?ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶהפסד
מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה למחר לֹו: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
אין - אֹותּה חֹורׁש אני ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו ֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעּׂשבים.

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ּׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר

ּׂשכרּה מהּׂשעֹורים. יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּפני
יזרעּנה לא - קטנית ּׂשעֹורים. יזרעּנה - חּטים ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָֹלזרעּה
לא - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל קטנית. יזרעּנה - ּתבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּתבּואה;
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èּכלּום למקּבל אין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמקּבל
ׁשּיצאּו האילנֹות ּבׁשבח ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבקֹורת
היה ּכאּלּו האילנֹות מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאליהן
האילנֹות ׁשּצמחּו והּוא הּׂשדה. ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל לזריעה; הראּוי ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָּבמקֹום
אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלזריעה
זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתר
הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּלק
ׁשמין - למכרן הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּנגמרּו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלהּמכר,
ּובעל המקּבל ׁשחֹולקין ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותן
ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש. ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת הּמעמידים הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי - ּבׁשּתפּות אֹותן קנּו אם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים:
וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èהּׂשדה ּבעל עליו מקּבל - לּטע מחברֹו ּׂשדה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקּבל

הּכל. את עליו מגלּגלין - זה על יתר לסאה. ּבּוראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעּׂשרה
.·Èּכדי ּבּה יׁש אם עּׂשתה, ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהמקּבל

ּבּה. לּטּפל המקּבל חּיב - ההֹוצאה על יתר סאתים ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתֹוציא
ואקצר ואזרע ואניר אקּום אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכ
חציֹו, את ותּטל לפני ּכרי ואעמיד ואזרה ואדּוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואעּמר
ּובּמה עמלי ּבּׂשכר הּׁשאר אּטל ואני ּׁשּיתנּו, מה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ִֵֶׁשהֹוצאתי.

.‚Èׁשמין - הֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּבל
מּגיע ׁשהיה חלקֹו לֹו ונֹותן לעּׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
אׁשּלם אעבד, ולא אֹוביר אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו.
נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר אם הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּבמיטבא.
ׁשּנאמר: ּכדי קצּוב דבר עצמֹו על ּפסק ׁשּלא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלׁשּלם?
ּולפיכ ּבמיטבא, ׁשּיׁשּלם התנה אּלא ּכאסמכּתא, היא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אעבד, ולא אֹוביר אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּגמר
לׁשּלם, חּיב ואינֹו אסמכּתא, זה הרי - דינרין מאה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּתן

ּבלבד. לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה ּכפי נֹותן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
.„Èועּׂשתה חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין, לזרעּה ּׂשדה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

הּׁש מן לעּׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים מׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ
ראּויה ּׁשהיא מּמה ּפחֹות עּׂשתה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין
ּׁשהיא מה ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם - הּׁשמׁשמין מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֻלעּׂשֹות
ּׁשהיא מּמה יתר חּטים עּׂשתה הּׁשמׁשמין. מן לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻראּויה
ׁשּביניהן, הּתנאי לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻראּויה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמּׂשּתּכר ּפי על ְְִִֵֶַַַַַַַַאף

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּולהעריב,‡. להׁשּכים להם ואמר הּפֹועלים, את ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּׂשֹוכר
יכֹול אינֹו - להעריב וׁשּלא להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמקֹום
אֹו ּבגרֹוגרֹות לסּפק יזּון; - לזּון ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲִֵֶַָָָָָָֻלכּפן.
ּכמנהג הּכל יסּפק. - לּפֹועלים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבתמרים

ְִַָהּמדינה.
העיר·. מּבני וכׁשנים ּכאחד לֹו: ואמר הּפֹועל את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ּומׁשּמנין ׁשּבּׂשכירּות, והּיתר ׁשּבּׂשכירּות הּפחּות רֹואין -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ֵֵֶּביניהן.

.‚והל ּבׁשלׁשה, ּפֹועלים לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹאמר
נֹותן - עלי ּׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם ּבארּבעה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּׂשכרן
אחד ּומפסיד ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ונֹוטל ארּבעה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהם
ּבעל להם נֹותן - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָמּכיסֹו.
ּומי ּבׁשלׁשה ׁשּנּׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּבית
להם ויׁש ׁשלׁשה, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשּכר
מלאכּתן ּכׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתרעמת
- ארּבעה ׁשוה היא והרי נּכרת מלאכּתן היתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנּכרת;
ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנֹותן
הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ועּׂשּו טרחּו לא ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹארּבעה,
ּפי על אף ּבׁשלׁשה, וּׂשכר הּׁשליח והל ּבארּבעה, לי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֹּׂשכר
ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהרי
לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת להם ויׁש עצמן, על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹקּבלּו
ּבארּבעה, להם ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבעל
אּלא ּדעּתן אין - הּבית ּבעל ׁשאמר ּכמה הרינּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואמרּו:
ּׁשעּׂשּו: מה ׁשמין לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין - ארּבעה ׁשוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) שליח, ידי על שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין המדינה, כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר
מציאה. שמצא יום שכיר
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ּבעל לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם אין - ׁשוה אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָידּוע
ואמרּו ּבׁשלׁשה, להם ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבית
ׁשוה ׁשּמלאכּתן ּפי על אף הּבית, ּבעל ׁשאמר ּכמה ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלֹו:
וקּבלּו ׁשלׁשה ׁשמעּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָארּבעה

ֲֵֶעליהם.
ּבעל„. אֹו הּבית ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַהּׂשֹוכר

ּבּמה ּתרעמת. אּלא זה על זה להם אין - אֹותם הטעה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבית
ולא החּמרין הלכּו אבל הלכּו; ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹּדברים
ׁשּׂשכר אֹו לחה, ּכׁשהיא ּׂשדה ּומצאּו ּפֹועלים ּתבּואה, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָמצאּו
ּבעל ּבּקר אם מים: ׁשּנתמּלאה ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהׁשקֹות
אין - ּפֹועלים ׁשּצריכה ּומצא מּבערב מלאכּתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבית
להם נֹותן - ּבּקר לא ואם לעּׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹלּפֹועלים
ריקן, לּבא טעּון הּבא דֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּׂשכרן
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹועֹוּׂשה
וחזר ּבּמלאכה הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יּׂשראל בני לי ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר; - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו,
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים
הּוא קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעּׂשה מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר
ׁשּׂשכרן ּבעת ׁשהּוזלּו ּבין לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוזל לא ּבין ּכן אחר מלאכה ׁשהּוזלה ּבין הּוזלּו, לא הּבין ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין -ֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לארג ּבגד חציּה; והּניח חציּה קצר סלעים, ּבׁשּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלקצר
ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשּתי
אֹו ׁשקל, לֹו נֹותן - דינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָלעּׂשֹות:
אינֹו - דינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתן; את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיגמרּו
ּבּמה מלאכה. חצי אּלא עּׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנֹותן
האבּוד, ּבדבר אבל אבּוד; ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים
להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו הּמׁשרה, מן להעלֹות ּפׁשּתנֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּכגֹון
ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן וכּיֹוצא לכּלה, אֹו למת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלילין
ׁשחלה ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקּבלן
עליהן ּׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס לא ואם מת. לֹו ׁשּמת ׁשמע ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּבֹואּו לכם, קצצּתי סלע להם: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מה אּלא להם יּתן ולא מלאכּתן, ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים! ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּוטלּו
מהן מחזיר - הׁשּתים להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשּפסק
אחרים, ּפֹועלים ּׂשֹוכר עליהן? ּׂשֹוכר ּכיצד ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַהּתֹוספת.
הּפֹועלין לאּלּו ׁשּיֹוסיף וכל ּתאבד, ׁשּלא מלאכּתן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוגֹומרים
עד הראׁשֹונים. מן נֹוטל לראׁשֹונים ּׁשּפסק מה על ֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרים
ממֹון להם היה ואם ראׁשֹונים. ׁשל ּׂשכרן ּכדי עד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכּמה?
וחמּׁשים ארּבעים עד הּמלאכה להׁשלים ּׂשֹוכר - ידֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּתחת
ׁשלׁשה הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי על אף ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָזּוז
לּׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ארּבעה. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
ּבּׂשכרן, לּׂשּכר ּפֹועלים יׁש אבל הּמלאכה; להׁשלים ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּבּׂשכרן
- תאבד ולא מלאכּת להׁשלים מאּלּו ּוּׂשכר צא לֹו: ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹֹואמרּו
וׁשמין ּתרעמת, אּלא עליהן לֹו אין קּבלן, ּבין ּׂשֹוכר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין

לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה ולּקּבלן ּׁשעּׂשה, מה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלּׂשֹוכר

יאמר‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
ּׁשעּׂשה. מה ּׂשכר לֹו נֹותן אּלא ,לפני הריני ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו:

.Âּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה את להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא להן אין - להפסיק ּדרּכֹו אין אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנהר
העיר, ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ּׁשעּׂשּו; מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּׂשכר
ּׁשעּׂשּו, מה ּׂשכר אּלא להן אין - הּיֹום ּבחצי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהפסיקּוהּו
להפסיק ּדרּכֹו ואם נהר; ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ידעּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ּׂשכר להם נֹותן - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאליו
אּלא להן אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּׂשכרן
מן ּׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעּׂשּו. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמה
מי אבל ּבפֹועל; אמּורים? ּדברים ּבּמה נסּתּיעּו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמים
ּבּיֹום ּפעמים ארּבע זֹו ּׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו, עם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּפסק
ּפעמים ׁשּתי מׁשקין ׁשהן האריסין וכל הּפרֹות, חצי יּטל -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הצר ולא הּמטר ּובא הּפרֹות, רביע אּלא נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאינן
עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ּולהׁשקֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָלדלֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ּכׁשּתף, ְְְִֵֵֶָָָֻׁשהאריס
.Êוׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אֹו ּכמֹותּה אחרת מלאכה לֹו יׁש אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמלאכה
- ּיעּׂשה מה לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוּׂשּה - מּמּנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָקּלה
עֹובדי אֹו החֹופרים מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָנֹותן
יעּׂשה לא ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאדמה

ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן - יחלה ְְֱִֵֶֶָָָָּבמלאכה
.Á,למקֹום מּמקֹום ׁשליחּות לֹו להביא הּפֹועל את ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּׂשֹוכר

ּׂשכרֹו מּׂשלם. ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֹוהל
לֹו נֹותן - הביא ולא מצא ולא והל לכרם, קנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהביא

להב ּׂשכרֹו מׁשלם. והלּׂשכרֹו לחֹולה, ודֹורמסקנין ּכרּוב יא ְְְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָ
ּׁשהבאת מה טל לֹו: יאמר לא - הבריא אֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומצאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשכר

.Ëּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר
ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ולֹוקח וחֹוזר ּׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחברֹו

ְַָָהּמלאכה.
.È,ּבהן וכּיֹוצא וקׁש ּבתבן עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ואם לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּׂשכר ּׁשעּׂשית מה טל לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואמר
- ׁשּלי את אּטל ואני ּׂשכר היל לֹו: אמר עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשּקּבל

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין
.‡Èעּׂשה לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, - הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת

עּמי עדר לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין הּיֹום, מלאכה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
הּנהר ׁשחסר ּכגֹון מציאֹות, ללּקט ּׂשכרֹו אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּיֹום.
לבעל מציאתֹו הרי - ּבאּגם הּנמצאין הּדגים ללּקט ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּוּׂשכרֹו

דינרין. מלא ּכיס מצא ואפּלּו ֲִִִִִֵַַַָָָָהּבית,

ה'תשע"ב טבת י"ט קודש שבת יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבין‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתקן1) לאומנים נתן ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה ודין ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

zexiky zekld - zah h"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפרֹות ׁשּמׁשּכנֹו2ׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהל ּׂשכראחר ׁשֹומר זה הרי - אבד3והּו אם ,לפיכ . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבדמיו חּיב - נגנב אֹו ּכגֹון4הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם . ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָ
יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטים ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח

אחרֹונה5ׁשּנאנס ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ,6. ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
.·ל ואׁשמר לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר זה7ּכל הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבּבעלים ל8ׁשמירה ואׁשמר הּיֹום לי ׁשמר לֹו: אמר . ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
למחר9למחר אׁשאיל ואני הּיֹום הׁשאילני לי10, ׁשמר , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

- למחר ל ואׁשמר הּיֹום הׁשאילני למחר, ואׁשאיל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּיֹום
לזה זה ּׂשכר ׁשֹומרי נעּׂשּו .11ּכּלן ְֲֵֶֶַָָָָֻ

הן‚. ּׂשכר ׁשֹומרי - האּמנין ׁשּל12ּכל את טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ
הּבעלים לקחּו ולא ּגמרּתיו, האּמן: לֹו ׁשאמר אֹו מעֹות, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻוהבא

חּנם ׁשֹומר האּמן - הּכלי הבא13את האּמן: אמר אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשּל את וטל ּכׁשהיה14מעֹות ּׂשכר נֹוּׂשא הּוא עדין -15. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

לאּמנין„. נתן16נתן ּכיצד? לׁשּלם. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
ּומגּדל17לחרׁש תבה אֹו18ׁשּדה וׁשּברן; מסמר, ּבהן לקּבע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

לעּׂשֹות העצים את לֹו ונׁשּברּוׁשּנתן ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה דמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעּׂשּו ׁשאין19אחר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּכלי ּבׁשבח קֹונה והקּדיחּתּו20האּמן לצּבע, צמר נתן . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּכעּור21יֹורה צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן לֹו22- נתנֹו אֹו , ְְְְֵֵַָָָָ

עצים נתן אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָָֹֹֹֹלצבעֹו
ספסל אֹו רע ּכּסא ועּׂשה נאה ּכּסא מהן לעּׂשֹות :23לחרׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ההֹוצאה, את הּכלי ּבעל נֹותן - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאם
הּׁשבח את לֹו נֹותן - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

יּתן24ּבלבד אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה איני הּכלי: ּבעל אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
העצים דמי אֹו הּצמר דמי לֹו25לי ׁשֹומעין אין אם26- וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ול עצי דמי אֹו צמר דמי ל הא האּמן: אין27אמר - ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשעּׂשה ּכלי ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו, .28ׁשֹומעין ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
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או טבח ודין רע, ונמצא יפה שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים, ועשאן לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו,
בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני הפסד שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות הנוטע או תינוקות מלמד או העיר סופר

מוקדמת. שכר.2)התראה שומר פירות חינם, שומר מעות הלווהו האומר יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא לפי3)כחכמים
כט:) שם (השווה וניעור שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת עוסק שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו ממון והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו הכלל כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא
(נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה שומר את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר. כשומר דינו זו הנאה

ב הנאה שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה עסוקלג:) שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי טוחה,
עב). סימן סוף משפט חושן בטור הובאה הרא"ש תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא המשכון4)בשמירתה שווה היה "ואם

החוב על יתרים המשכון דמי ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי
ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן (לשון הייתרון" ללווה המלווה ב.5)נותן הלכה א פרק למעלה שנתבאר שכר שומר כדין

קתא6) "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף שהמלווה האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה אפילו היינו,
משנה). (מגיד זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית אחד.7)דמגלא שהשומר8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר

פא.). (שם השמירה בהתחלת חבירו של את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו שאין9)פטור בבעלים שמירה זה אין
השמירה. בהתחלת במלאכתו עוסקים (מגיד10)הבעלים בבעלים שאלה זה הרי היום ואשאילך היום השאילני אמר אם אבל

בבעלים). שאלה דין לו אין זה במקרה שגם רש"י ודעת חייב,11)משנה. - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם היינו, שם,
בבעלים, שמירה זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו. וזהו השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל אחד שכל
משנה המגיד לפי אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר מחר לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו
המגיד על שהקשה מה למלך במשנה וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת

שמיישבו). ו קטן סעיף שה סימן בש"ך וראה שהכלי12)משנה במה נהנה שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
שמשתמש נהנה שהוא לפי שכר כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה אומנתו שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו

למ המשנה פי על פא: (שם לצורכו א).בו קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן על13)לך עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה לפי
פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד חינם כשומר חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר הוא והרי ידה,

ב). סעיף שמג סימן ערוך שכרו.14)שולחן שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת המעות נתינת שהקדים
(שם).15) שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור תופסו שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא צח:16)שהרי קמא בבא
תיבה18)נגר.17) והיא אצלנו ידועה צורתה "שידה רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש וארונות. ארגזים מיני

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע עץ של אוצר - ומגדל ... עצים.19)קטנה לו שנתן פי על אף פירוש,20)גמורים,
שייך - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים מה וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל הכלי עושה האומן

כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא זה ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית "שרפתו21)לבעל
שם). רש"י ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה מכוער22)היורה (גוון) מראה הצבע וקיבל ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

והולך.23)(שם). רבינו שמבאר וכמו התחתונה על האומן יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל אין ושינה והואיל
הצ24) בו והוציא וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה אם הוציא"כגון ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע

שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו" הותיר מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה וייטול25)עליו
שו). סימן החושן קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי על26)לו יתרה ההוצאה ואם ההוצאה על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

שם). (רבינו משניהם" אחד לכל תקנה היא הבגד.27)השבח' שהשביח השבח כפי לי תן ההוצאה,28)או דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי (על שנתבאר כמו
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ּפרֹות ׁשּמׁשּכנֹו2ׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהל ּׂשכראחר ׁשֹומר זה הרי - אבד3והּו אם ,לפיכ . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבדמיו חּיב - נגנב אֹו ּכגֹון4הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם . ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָ
יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטים ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח

אחרֹונה5ׁשּנאנס ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ,6. ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
.·ל ואׁשמר לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר זה7ּכל הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבּבעלים ל8ׁשמירה ואׁשמר הּיֹום לי ׁשמר לֹו: אמר . ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
למחר9למחר אׁשאיל ואני הּיֹום הׁשאילני לי10, ׁשמר , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

- למחר ל ואׁשמר הּיֹום הׁשאילני למחר, ואׁשאיל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּיֹום
לזה זה ּׂשכר ׁשֹומרי נעּׂשּו .11ּכּלן ְֲֵֶֶַָָָָֻ

הן‚. ּׂשכר ׁשֹומרי - האּמנין ׁשּל12ּכל את טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ
הּבעלים לקחּו ולא ּגמרּתיו, האּמן: לֹו ׁשאמר אֹו מעֹות, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻוהבא

חּנם ׁשֹומר האּמן - הּכלי הבא13את האּמן: אמר אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשּל את וטל ּכׁשהיה14מעֹות ּׂשכר נֹוּׂשא הּוא עדין -15. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

לאּמנין„. נתן16נתן ּכיצד? לׁשּלם. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
ּומגּדל17לחרׁש תבה אֹו18ׁשּדה וׁשּברן; מסמר, ּבהן לקּבע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

לעּׂשֹות העצים את לֹו ונׁשּברּוׁשּנתן ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה דמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעּׂשּו ׁשאין19אחר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּכלי ּבׁשבח קֹונה והקּדיחּתּו20האּמן לצּבע, צמר נתן . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּכעּור21יֹורה צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן לֹו22- נתנֹו אֹו , ְְְְֵֵַָָָָ

עצים נתן אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָָֹֹֹֹלצבעֹו
ספסל אֹו רע ּכּסא ועּׂשה נאה ּכּסא מהן לעּׂשֹות :23לחרׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ההֹוצאה, את הּכלי ּבעל נֹותן - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאם
הּׁשבח את לֹו נֹותן - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

יּתן24ּבלבד אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה איני הּכלי: ּבעל אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
העצים דמי אֹו הּצמר דמי לֹו25לי ׁשֹומעין אין אם26- וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ול עצי דמי אֹו צמר דמי ל הא האּמן: אין27אמר - ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשעּׂשה ּכלי ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו, .28ׁשֹומעין ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או טבח ודין רע, ונמצא יפה שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים, ועשאן לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו,
בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני הפסד שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות הנוטע או תינוקות מלמד או העיר סופר

מוקדמת. שכר.2)התראה שומר פירות חינם, שומר מעות הלווהו האומר יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא לפי3)כחכמים
כט:) שם (השווה וניעור שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת עוסק שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו ממון והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו הכלל כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא
(נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה שומר את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר. כשומר דינו זו הנאה

ב הנאה שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה עסוקלג:) שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי טוחה,
עב). סימן סוף משפט חושן בטור הובאה הרא"ש תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא המשכון4)בשמירתה שווה היה "ואם

החוב על יתרים המשכון דמי ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי
ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן (לשון הייתרון" ללווה המלווה ב.5)נותן הלכה א פרק למעלה שנתבאר שכר שומר כדין

קתא6) "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף שהמלווה האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה אפילו היינו,
משנה). (מגיד זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית אחד.7)דמגלא שהשומר8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר

פא.). (שם השמירה בהתחלת חבירו של את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו שאין9)פטור בבעלים שמירה זה אין
השמירה. בהתחלת במלאכתו עוסקים (מגיד10)הבעלים בבעלים שאלה זה הרי היום ואשאילך היום השאילני אמר אם אבל

בבעלים). שאלה דין לו אין זה במקרה שגם רש"י ודעת חייב,11)משנה. - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם היינו, שם,
בבעלים, שמירה זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו. וזהו השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל אחד שכל
משנה המגיד לפי אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר מחר לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו
המגיד על שהקשה מה למלך במשנה וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת

שמיישבו). ו קטן סעיף שה סימן בש"ך וראה שהכלי12)משנה במה נהנה שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
שמשתמש נהנה שהוא לפי שכר כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה אומנתו שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו

למ המשנה פי על פא: (שם לצורכו א).בו קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן על13)לך עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה לפי
פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד חינם כשומר חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר הוא והרי ידה,

ב). סעיף שמג סימן ערוך שכרו.14)שולחן שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת המעות נתינת שהקדים
(שם).15) שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור תופסו שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא צח:16)שהרי קמא בבא
תיבה18)נגר.17) והיא אצלנו ידועה צורתה "שידה רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש וארונות. ארגזים מיני

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע עץ של אוצר - ומגדל ... עצים.19)קטנה לו שנתן פי על אף פירוש,20)גמורים,
שייך - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים מה וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל הכלי עושה האומן

כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא זה ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית "שרפתו21)לבעל
שם). רש"י ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה מכוער22)היורה (גוון) מראה הצבע וקיבל ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

והולך.23)(שם). רבינו שמבאר וכמו התחתונה על האומן יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל אין ושינה והואיל
הצ24) בו והוציא וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה אם הוציא"כגון ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע

שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו" הותיר מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה וייטול25)עליו
שו). סימן החושן קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי על26)לו יתרה ההוצאה ואם ההוצאה על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

שם). (רבינו משניהם" אחד לכל תקנה היא הבגד.27)השבח' שהשביח השבח כפי לי תן ההוצאה,28)או דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי (על שנתבאר כמו
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חּטין‰. לתתן30לטחֹון29הּמֹולי ולא סּבין31, אֹו32ועּׂשאן ְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻ
לנחּתֹום הּקמח נתן נּפּולין33מרסן; ּפת ועּׂשאֹו ּבהמה34, ; ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

נֹוּׂשאי ׁשהן מּפני ּדמיהן, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלטּבח,
ממחה35ּׂשכר טּבח היה אם ,לפיכ ּפטּור36. - ּבחּנם וׁשחט , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻ

חּיב37מּלׁשּלם - ּבחּנם ׁשהּוא ּפי על אף ממחה, ואינֹו ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
לׁשלחני38לׁשּלם דינר הּמראה וכן הּוא'39. 'יפה לֹו ואמר ,40, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

רע ּפי41ונמצא על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבּׂשכר אם : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבקי ּבחּנם42ׁשהּוא ואם להתלּמד; צרי -43ואינֹו ראהּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
והּוא אינֹו44ּפטּור, ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
סֹומ אני עלי ׁשהּוא45לּׁשלחני: מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

לאחרים יראה ולא ראּיתֹו, על ּבחּנם46סֹומ ׁשעּׂשה טּבח . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא ּכל וכן רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻונּבל,
הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהן ראיה להביא עליהן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻּבזה

מׁשּלמין - .47ראיה ְְְִַָָ
.Âׁשּנהגּו אילנֹות48מקֹום הּנֹוטע הּׁשבח49ׁשּיהיה חצי נֹוטל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והפסיד ונטע והׁשּביח ונטע חצי, הּקרקע מחּׁשבין50ּובעל - ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָ
ּׁשהפסיד מה מּמּנּו ּומנּכין לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי ונֹוטל51לֹו , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם עצמֹו, על התנה ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹהּׁשאר.
אסמכּתא זה הרי ּׁשהפסיד52- מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,53. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחצה הּנֹוטע ׁשּיּטל מנהגם מחצה,54היה הּקרקע ּובעל ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
היה האריס55[אם] ׁשּיּטל הּנֹוטע56מנהגם נטע אם ׁשליׁש, ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

להֹוריד צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהׁשּביח
הּקרקע ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל הרי - אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹלּה
ׁשליׁש, האריס ויּטל ּכלּום, הּקרקע ּבעל יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹחציֹו,

נֹוטע ׁשל הּנׁשאר ּברצֹונֹו.57והּׁשתּות עצמֹו סּלק ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
.Êׁשהפסיד58הּנֹוטע הּמדינה לבני ׁשל59אילנֹות טּבח וכן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּבהמֹות ׁשּנּבל העיר והּסֹופר60ּבני ׁשחבל, ּדם והּמּקיז , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּׁשטרֹות ולא61ׁשּטעה ּבּתינֹוקֹות ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבטעּות לּמד אֹו ׁשאי62ֿלּמד, האּמנים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל , ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּבלא אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאפׁשר

ועֹומדין ּכמתרין ׁשהן ּבמלאכּתן,63התראה; ׁשּיׁשּתּדלּו עד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
עליהם הּצּבּור אֹותן והעמידּו .64הֹואיל ְֱֲִִִֵֶֶַָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

תּתן‡. ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, הּׂשכיר ּׂשכר לּתן עּׂשה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
תעּׂשה, ּבלא עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹּׂשכרֹו
ׁשהרי עליו, לֹוקין ואין הּׁשמׁש. עליו תבֹוא ולא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואחד הּבהמה ּׂשכר ואחד האדם ּׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא
עֹובר - זמן לאחר אחר ואם ּבזמּנֹו, לּתן חּיב - הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּׂשכר
ּׂשכרֹו, תּתן ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש - ּתֹוׁשב וגר תעּׂשה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּבלא

תעּׂשה. ּבלא עֹובר אינֹו - אחרֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַֹואם
ׁשּנאמר:·. מּמּנּו; נפׁשֹו נטל ּכאּלּו - ּׂשכיר ּׂשכר הּכֹובׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

ועּׂשה: אזהרֹות ּבארּבע ועֹובר נפׁשֹו. את נּׂשא הּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואליו
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צט:29) כך30)שם אחר ולכותשם לרככן במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר, לטוחנן אחרים של חיטים המקבל אדם
ונקי. דק הקמח שיהיה כדי הטחינה, לפני קליפתן להסיר ממש31)במכתשת פושע הוא הרי - כלל לתתן לא שאם צרכן, כל

ד). הלכה י פרק קמא בבא התוספתא על דוד (חסדי בידיים פי32)וכמזיק (על החיטים כתישת בשעת הנושרת גסה קליפה
היוצאת העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח והוא ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:). בשבת רש"י פירוש

תחילה". שם).34)אופה.33)בנפה (רש"י בו" כשאוחזין ונופל במקצוע35)"נשבר מאומן אומרת זאת מומחה היה ואפילו
אונס על אלא פטור שכר השומר ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור, אונס זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה

ג). הלכה א בפרק למעלה שנתבאר (כמו למנעו בידו היה שלא שם).36)גמור, (מאירי לשחיטה מאומנות שהרי37)שידיו
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו מומחים ונחתום טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור חינם והשומר כאונס זה

יוחנן).38) כרבי (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע טיבה.39)שהרי על ושואל - כספים וקיבלה40)לחלפן
מלכות.41)מחבירו. שפסלתו המטבעות.42)כגון בין43)בטיב בשכר בין חילוק המטבעות בראיית הוזכר לא בגמרא שם.

משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין להשוות שיש רבינו ודעת חייב.44)בחינם, בקי שהאינו שאמרנו לא45)זה שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון השולחני יכול אינו46)הודיעו בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו כגון

לקיש). ובריש חייא, ברבי ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו בטבח47)צריך יוחנן רבי לפני עובדא שם.
משנה). (מגיד בשולחני הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם קט.48)שעשה ולטפל49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל

שהשביח.50)בנטיעות. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד, ובחלק השביח הנטיעות מן בחלק לחלק51)כלומר, בהשוואה
כולה. השביחה אלמלי מוציאה השדה שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית, בעל של לחלקו ומוסיפין שהשביח

י"א52) בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה אם האומר: "שכל
ו). הלכה מכירה יב).53)מהלכות הלכה ח פרק למעלה וראה - כרבא (שם השאר בעיבוד54)ונוטל והטיפול הנטיעה בעד

והיה.55)האילנות. אותה.56)כלומר, לעבד נטועה לשדה בעל57)היורד נוטל דינרים, עשר שנים השבח היה אם כגון,
כרבא. (שם שתות שהם שניים, והנוטע שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני ומהחצי השבח. חצי שהם שישה, השדה

של). סימן הטור פי מיימוניות).59)שם.58)על (הגהות הוא להחזיר אפשר שאי והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
שאי60) הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה בין ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם שהוא בין

משנה). (מגיד מצויות אחרות בהמות ואין בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר (הגהות61)אפשר כדין שלא שכתבו
(שם).62)מיימוניות). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או לימדם שלא שעה כשיפשעו.63)שאותה לסלקם

ביותר.64) להשתדל שכיר1)עליהם שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר כובש ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן עשה שמצוות מבאר
הבית. לבעל
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תלין לא ּומּׁשּום ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ְֲִִִִִֵַַַָֹֹֹעֹובר
ּביֹומֹו ּומּׁשּום הּׁשמׁש, עליו תבֹוא לא ּומּׁשּום ּׂשכיר, ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻּפעּלת
הּלילה, ּכל ּגֹובה - יֹום ּׂשכיר זמּנֹו? זהּו אי ּׂשכרֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָתּתן
ּוּׂשכיר ּבקר; עד אּת ּׂשכיר ּפעּלת תלין לא נאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻועליו
ּׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה - ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָלילה
ׁשל ׁשעֹות ּוּׂשכיר הּיֹום; ּכל ּגֹובה - יֹום ׁשל ׁשעֹות ְְִִֶֶֶַָָָּוּׂשכיר
ּׂשכיר חדׁש, ּׂשכיר ׁשּבת, ּׂשכיר הּלילה. ּכל ּגֹובה - ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלילה
ּבּלילה יצא הּיֹום; ּכל ּגֹובה - ּבּיֹום יצא ׁשבּוע: ּׂשכיר ְְִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. (אֹותֹו) ּכל ּגֹובה -ְֶַַָָ
עּׂשרה‚. אחרֹו אפּלּו והֹודיעֹו, ּוגמרּה, לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין; ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּיֹום

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכּׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
להם:„. אמר ּפֹועלים, לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר

ּבל מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם - הּבית ּבעל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּׂשכרכם
ואם אצלֹו; ּפעּלתן ׁשאין לפי וזה ּׂשכרן, ׁשּלא לפי זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּתלין,
אין עֹובר. הּׁשליח - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלא
אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר ׁשּתבעֹו ּבזמן אּלא עֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא ְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם

ּפטּור. זה הרי - וקּבל אחר אצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהמחהּו
ׁשּכבר‰. ּפי על אף זמּנֹו, אחר עד ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי - תעּׂשה ולא ּבעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּתאמר אל ׁשּנאמר: ּדבריהם, ׁשל לאו על עֹובר - ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשהה

וׁשּוב. ל ְֲֵֵָלרע
.Âּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ּׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום נטלּתי לא אֹומר: והּׂשכיר ,ּׂשכר ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
ּכל ּכדין ויּטל, חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתּקנּו
הּׂשכיר וזה ּבפֹועליו, טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
נׁשּבע הּׂשכיר - קטן הּׂשכיר היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנֹוּׂשא
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטל.
ונתּתי ּׂשכרּתי לֹומר: נאמן ,ּׂשכרּתי ולא מעֹולם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹדברים
הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ׁשּנתן, הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;ּׂשכר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָל
ׁשּׂשכרֹו אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאם
ּפי על אף זמּנֹו, אחר ּתבעֹו אם וכן ּכלּום. לֹו מֹועיל אינֹו -ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבעדים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּׂשכרֹו
ׁשּתבעֹו ראיה הביא הּסת. הּבית ּבעל יּׁשבע - ראיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהביא
ּתביעה. ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוּׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל; נׁשּבע אינֹו הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא - והלאה רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי,
יֹום עד והֹול ּתֹובעֹו ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,ל קצצּתי ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ּכאן, הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - לי קצצּת ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש

אף ראיה, הביא לא ואם הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבעל הרי - היל לֹו ׁשאמר אֹו ׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ודבר חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבית
אמּורים? ּדברים ּבּמה נפׁש. ּבפחי הּׂשכיר יל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אבל ּבזמּנֹו; ּותבעֹו לֹו, ּפסק ּכּמה ידעּו ולא ּבעדים ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּׂשכרֹו
ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו אֹו ּבעדים, ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאם
ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא לֹו קצץ ׁשּלא הּסת ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּבית
הּטענֹות. ּכל ּכדין ,היל לֹו ׁשאמר זה אּלא אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר

.Áוהּלה לי, קצצּת ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּנֹותן
האּמן, ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל אחת, אּלא קצצּתי לא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
נׁשּבע האּמן הרי - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכדי עד ּבּׂשכרֹו ׁשהיא לטען ויכֹול ונֹוטל; חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנקיטת
חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת טּלית יצאת ואם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמיה.
עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואינֹו
אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראיה;
ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשבּועת

הּׂשכיר. ּכדין ְִִֶַָזה
.Ëמגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּׂשכיר

אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעליו
ּתחּלה לֹו ּופֹותחין עליו, ׁשמקילין הּׂשכיר מן חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמקילין,
ּׂשכרֹו היה אפּלּו וטל. הּׁשבע ,עצמ ּתצער אל לֹו: ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹואֹומרים
אּלא יּטל לא - נתּתיה אֹומר הּבית ּובעל אחת, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּפרּוטה
ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשבּועה.
ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא אֹותּה יּטל לא - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
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לא‡. ועדין הארץ מן ׁשּגּדּולֹו ּבדבר עֹוּׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפֹועלים
מעּׂשיהן ויהיּו ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין מלאכּתֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻנגמרה
אֹותן ׁשּיּניח מצוה הּבית ּבעל על הרי - הּמלאכה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּגמירת
רע ּבכרם תבא ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו. עֹוּׂשין ּׁשהן מּמה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלאכל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .רע ּבקמת תבא ּכי וכתּוב: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגֹו',
מי ּׂשכרֹו, לא אּלּו וכי ּבּׂשכיר. אּלא מדּבר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּדעּתֹו? ׁשּלא ׁשּלֹו ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתיר
- לעבֹודה ּבעלים לרׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹאּלא

ַֹּתאכל.
ׁשהעֹוּׂשה·. ּבמחּבר? לעֹוּׂשה ּבתלּוׁש העֹוּׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּומּׁשּתּגמר מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא עד ּבּדבר אֹוכל - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש
ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר, והעֹוּׂשה לאכל; לֹו אסּור - ְְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֻמלאכּתֹו
ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו. ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוקֹוצר
ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל וינּפץ ׁשּימלאּנּו, עד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹּבּסל
מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר עד אּלא אֹוכל ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוימּלאּנּו,
אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים: אמרּו לּבעלים, אבדה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשב
יבּטלּו ׁשּלא ּכדי הּגת, מן ּובחזירתן לאֹומן, מאֹומן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבהליכתן
ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

מבּטלין. ואינן ְְְְְִִֵַַָמהּלכין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר



קג zexiky zekld - zah h"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

תלין לא ּומּׁשּום ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ְֲִִִִִֵַַַָֹֹֹעֹובר
ּביֹומֹו ּומּׁשּום הּׁשמׁש, עליו תבֹוא לא ּומּׁשּום ּׂשכיר, ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻּפעּלת
הּלילה, ּכל ּגֹובה - יֹום ּׂשכיר זמּנֹו? זהּו אי ּׂשכרֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָתּתן
ּוּׂשכיר ּבקר; עד אּת ּׂשכיר ּפעּלת תלין לא נאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻועליו
ּׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה - ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָלילה
ׁשל ׁשעֹות ּוּׂשכיר הּיֹום; ּכל ּגֹובה - יֹום ׁשל ׁשעֹות ְְִִֶֶֶַָָָּוּׂשכיר
ּׂשכיר חדׁש, ּׂשכיר ׁשּבת, ּׂשכיר הּלילה. ּכל ּגֹובה - ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלילה
ּבּלילה יצא הּיֹום; ּכל ּגֹובה - ּבּיֹום יצא ׁשבּוע: ּׂשכיר ְְִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. (אֹותֹו) ּכל ּגֹובה -ְֶַַָָ
עּׂשרה‚. אחרֹו אפּלּו והֹודיעֹו, ּוגמרּה, לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין; ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּיֹום

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכּׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
להם:„. אמר ּפֹועלים, לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר

ּבל מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם - הּבית ּבעל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּׂשכרכם
ואם אצלֹו; ּפעּלתן ׁשאין לפי וזה ּׂשכרן, ׁשּלא לפי זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּתלין,
אין עֹובר. הּׁשליח - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלא
אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר ׁשּתבעֹו ּבזמן אּלא עֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא ְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם

ּפטּור. זה הרי - וקּבל אחר אצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהמחהּו
ׁשּכבר‰. ּפי על אף זמּנֹו, אחר עד ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי - תעּׂשה ולא ּבעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּתאמר אל ׁשּנאמר: ּדבריהם, ׁשל לאו על עֹובר - ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשהה

וׁשּוב. ל ְֲֵֵָלרע
.Âּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ּׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום נטלּתי לא אֹומר: והּׂשכיר ,ּׂשכר ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
ּכל ּכדין ויּטל, חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתּקנּו
הּׂשכיר וזה ּבפֹועליו, טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
נׁשּבע הּׂשכיר - קטן הּׂשכיר היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנֹוּׂשא
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטל.
ונתּתי ּׂשכרּתי לֹומר: נאמן ,ּׂשכרּתי ולא מעֹולם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹדברים
הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ׁשּנתן, הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;ּׂשכר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָל
ׁשּׂשכרֹו אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאם
ּפי על אף זמּנֹו, אחר ּתבעֹו אם וכן ּכלּום. לֹו מֹועיל אינֹו -ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבעדים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּׂשכרֹו
ׁשּתבעֹו ראיה הביא הּסת. הּבית ּבעל יּׁשבע - ראיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהביא
ּתביעה. ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוּׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל; נׁשּבע אינֹו הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא - והלאה רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי,
יֹום עד והֹול ּתֹובעֹו ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,ל קצצּתי ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ּכאן, הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - לי קצצּת ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש

אף ראיה, הביא לא ואם הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבעל הרי - היל לֹו ׁשאמר אֹו ׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ודבר חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבית
אמּורים? ּדברים ּבּמה נפׁש. ּבפחי הּׂשכיר יל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אבל ּבזמּנֹו; ּותבעֹו לֹו, ּפסק ּכּמה ידעּו ולא ּבעדים ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּׂשכרֹו
ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו אֹו ּבעדים, ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאם
ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא לֹו קצץ ׁשּלא הּסת ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּבית
הּטענֹות. ּכל ּכדין ,היל לֹו ׁשאמר זה אּלא אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר

.Áוהּלה לי, קצצּת ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּנֹותן
האּמן, ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל אחת, אּלא קצצּתי לא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
נׁשּבע האּמן הרי - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכדי עד ּבּׂשכרֹו ׁשהיא לטען ויכֹול ונֹוטל; חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנקיטת
חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת טּלית יצאת ואם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמיה.
עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואינֹו
אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראיה;
ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשבּועת

הּׂשכיר. ּכדין ְִִֶַָזה
.Ëמגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּׂשכיר

אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעליו
ּתחּלה לֹו ּופֹותחין עליו, ׁשמקילין הּׂשכיר מן חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמקילין,
ּׂשכרֹו היה אפּלּו וטל. הּׁשבע ,עצמ ּתצער אל לֹו: ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹואֹומרים
אּלא יּטל לא - נתּתיה אֹומר הּבית ּובעל אחת, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּפרּוטה
ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשבּועה.
ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא אֹותּה יּטל לא - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹאחת

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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לא‡. ועדין הארץ מן ׁשּגּדּולֹו ּבדבר עֹוּׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפֹועלים
מעּׂשיהן ויהיּו ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין מלאכּתֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻנגמרה
אֹותן ׁשּיּניח מצוה הּבית ּבעל על הרי - הּמלאכה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּגמירת
רע ּבכרם תבא ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו. עֹוּׂשין ּׁשהן מּמה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלאכל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .רע ּבקמת תבא ּכי וכתּוב: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגֹו',
מי ּׂשכרֹו, לא אּלּו וכי ּבּׂשכיר. אּלא מדּבר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּדעּתֹו? ׁשּלא ׁשּלֹו ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתיר
- לעבֹודה ּבעלים לרׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹאּלא

ַֹּתאכל.
ׁשהעֹוּׂשה·. ּבמחּבר? לעֹוּׂשה ּבתלּוׁש העֹוּׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּומּׁשּתּגמר מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא עד ּבּדבר אֹוכל - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש
ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר, והעֹוּׂשה לאכל; לֹו אסּור - ְְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֻמלאכּתֹו
ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו. ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוקֹוצר
ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל וינּפץ ׁשּימלאּנּו, עד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹּבּסל
מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר עד אּלא אֹוכל ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוימּלאּנּו,
אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים: אמרּו לּבעלים, אבדה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשב
יבּטלּו ׁשּלא ּכדי הּגת, מן ּובחזירתן לאֹומן, מאֹומן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבהליכתן
ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

מבּטלין. ואינן ְְְְְִִֵַַָמהּלכין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר
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ּגמר‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא וחרמׁש ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו. חרמׁש יניף לא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבקצירה
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעּׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא ּכלי ואל ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
- הֹולי אֹו אכל ׁשאם אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן.

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
ׁשאינן„. מּפני אֹוכל, אינֹו - והמגּבן והמחּבץ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָהחֹולב

ׁשּתֹולׁשין ּפי על אף ּובׁשּומין, ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָּגּדּולי
מּפני אֹוכל, אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹקטּנים
גּנֹות ׁשֹומרי לֹומר צרי ואין מלאכה. ּגמר מעּׂשיהם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
ׁשאין והּמדלעֹות, ּכּמקׁשאֹות המחּבר, ּדבר וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופרּדסים

ּכלל. ְְִָאֹוכלין
ׁשּנגמרה‰. מּפני אֹוכל, אינֹו - ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהּבֹודל

ׁשעּׂשּו, אחר ּבהן וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוּׂשה למעּׂשר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמלאכּתן
הרי - לטחן אֹו אֹותן לנּפח אֹו צרֹורֹות לבר ׁשּׂשכרן ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹּכגֹון
הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן נגמרה לא ׁשעדין אֹוכלין, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו
מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו - והאֹופה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהמקּטף
נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל הּפֹועל ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלחּלה,
חבּיֹותיו ונתּפּתחּו עּגּוליו נתּפרסּו ּולמעּׂשר. לחּלה ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָמלאכּתֹו

לעּׂשֹו ּוּׂשכרן דלּועיו], יאכלּו,[ונחּתכּו לא אּלּו הרי - ּבהן ת ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ואם טבל. הן והרי למעּׂשר ונקּבעּו מלאכּתן נגמרה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּבׁשל אֹוכלין הּפֹועלים אין ּומאכילן. מעּׂשר - הֹודיען ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלא

.רע ּבכרם ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַהקּדׁש,
.Êלא אּלּו הרי - ׁשּלֹו רבעי ּבנטע לעּׂשֹות ּפֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּׂשכר

ּומאכילן. ּפֹודה - הֹודיעם לא ואם ְְֲִִִֶַָָֹֹיאכלּו.
.Áוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּקֹוצר

הּתֹורה. מן אֹוכלין הם הרי - אּלּו ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל
.Ëהּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות גּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי

מהלכֹות אֹוכלין - למעּׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשעדין
עּׂשה אם אבל מעּׂשה. ּכעֹוּׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמדינה;
זה הרי - ּבכתפיו אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּבאיבריו,

הּתֹורה. מן ִֵַָאֹוכל

.Èלא - ּבענבים ּבענבים, יאכל לא - ּבתאנים עֹוּׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה
ּבגפן והעֹוּׂשה ענבים. ואכלּת ּבכרם ׁשּנאמר: ּבתאנים; ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיאכל
אחר. ודבר ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזֹו
על הּבית ּבעל עם קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת יאכל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָֹֹֹולא
ּבכל ּבין ּבפת ּבין ּבמלח ּבין אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשעּור
ואכלּת ׁשּנאמר: ּבענבים; למץ לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּדבר
ּבאּור; הּׁשּבלין לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ְְְְְֲֲֳִִִִִִַַָָָָֹענבים.
ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ענבים - ּכנפׁש ענבים ואכלּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡È;גּסה אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מּמה לאכל לפֹועל ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאסּור

מקֹום עד עצמֹו את למנע לֹו ּומּתר .ּׂשבע ּכנפׁש ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וכֹותבת ּבדינר, אפּלּו קּׁשּות לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּיפֹות
ׁשּנאמר: ּכסף; ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף ּבדינר, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאפּלּו
רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין אבל .ּׂשבע ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנפׁש
חמׁש אֹו ארּבע מׁשּמר היה ּבפניו. הּפתח את סֹותם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָויהיה
אחת מּכל אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹערמֹות

חׁשּבֹון. לפי ְְְִֶַַואחת
.·Èענבים אֹוכלין - ּבּגת וערב ׁשתי הלכּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּפֹועלים

ּבלבד. ּבענבים אּלא עֹוּׂשין אינן ׁשעדין יין, ׁשֹותין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואין
מן לאכל להן יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּׁשּידרכּו
ּבענבים עֹוּׂשין הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָהענבים

ְִַּוביין.
.‚Èאֹו אֹוכל, ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ּובני לאׁשּתי לאכל ׁשּנטלּתי מּזה מעט נֹותן הריני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאמר:
עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּתֹורה זכתה ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- ּובני לאׁשּתי ּתנּו ואמר: ּבענבים, עֹוּׂשה ׁשהיה נזיר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין
.„È,ועבדיו ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוּׂשה ׁשהיה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָּפֹועל

עֹוּׂשין, ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל עם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹוהתנה
ּדברים ּבּמה אֹוכלין. אינן אּלּו הרי - הם ולא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלא
מחלּו; והרי ּדעת ּבהם ׁשּיׁש מּפני ּבגדֹולים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאמּורים?
יאכלּו; ׁשּלא עליהם לפסק יכֹול אינֹו - קטּנים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹאבל
מּׁשל אּלא אדֹוניהם, מּׁשל אֹו אביהן מּׁשל אֹוכלין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשאינן

ִַָׁשמים.

�
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מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ׁשּיׁש למי ּדין לבית להעיד א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלא

ּבדין העד יֹורה ׁשּלא ג) העדים. ולחקר לדרׁש ב) עדּות. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלֹו
ּבעד ּדבר יקּום ׁשּלא ד) נפׁשֹות. ּבדיני עליו ׁשהעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
ז) קרֹוב. יעיד ׁשּלא ו) עברה. ּבעל יעיד ׁשּלא ה) ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאחד.
זמם. ּכאׁשר זֹומם לעד לעּׂשֹות ח) ּבׁשקר. להעיד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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ּבין‡. ׁשּיֹודע. עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד
והּוא ּבּה. ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, את ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבעדּות
ראה אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: ממֹונֹות. ּבדיני להעיד ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו. ונּׂשא יּגיד לא אם ידע ְֲִִַָָָָֹאֹו
מּמּנּו·. ּפחּות ּדין ּבבית והיה ּגדֹול, חכם העד ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה

ּכבֹוד ׁשל עּׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבחכמה,
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש עדיף, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה
ּבעדּות וכן האּסּור, מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָממֹון;
ואין חכמה אין ׁשּנאמר: ּומעיד. הֹול - מּכֹות אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹות
חֹולקין אין - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל יי. לנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּתבּונה

לרב. ַָָּכבֹוד
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד. חּיב אינֹו - ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

אבל ּבּה. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיּׂשראל
ּפטּור. - העדּיֹות ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. ּולחקרן העדים את לדרׁש עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמצות
ּבעת לענין מענין אֹותן ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשאלתן.
ּדפי. ּבעדּותן יׁש אם ּבהן יחזרּו אֹו ׁשּיׁשּתקּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשאלה,
הּדּינים ּוצריכין היטב. וׁשאלּת וחקרּת ודרׁשּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכּה ׁשּמא העדים, חקירת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּזהר
זֹו ּבאי ׁשבּוע? זה ּבאי אֹותם: ּבֹודקין חקירֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובׁשבע
מימי יֹום זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשנה?
אמר: אפּלּו מקֹום? זה ּובאי ּבּיֹום? ׁשעֹות ּובכּמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת?
ׁשבּוע? זה ּבאי להן: ׁשֹואלין - הרגֹו אמׁש אֹו הרגֹו, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום
יֹום? זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ׁשנה? זֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאי
הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה? זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבאי
להן: ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ׁשאם ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּכל:
את ׁשחּלל העידּו עבד? עבֹודה זֹו ּובאי עבד? מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת
עּׂשה? והיא עּׂשה? מלאכה זֹו אי אֹותן: ׁשֹואלין - ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשּבת
מאכל זה אי אֹותן: ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעידּו
אֹותן: ׁשֹואלין - הּנפׁש את ׁשהרג העידּו אכל? וכּמה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל?
החקירֹות. מּכלל הּוא הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו? ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמה

ּובהן‰. העדּות, עּקר ׁשהן הּדברים הן והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחקירֹות
וכּוּון הּזמן וכּוּון ׁשעּׂשה, הּמעּׂשה ּכּונת והן יּפטר. אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיתחּיב
יכֹולים אנּו ׁשאין יזּמּו; לא אֹו העדים יזּמּו ׁשּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּמקֹום,

והּמקֹום. הּזמן ׁשּיכּונּו עד העדים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהזם
.Âּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

הּמרּבה וכל ּבדיקֹות. הּנקראים והם ּבהם. ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואינּה
ׁשהעידּו הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻּבבדיקֹות
ּבכּונת ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו

וכ הּמעּׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת הּמעּׂשההּזמן ּונּו ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
מה להן: ואֹומרים עֹוד אֹותן ּבֹודקין ּבֹו, ׁשהרגֹו הּכלי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָוכּונּו
עפר ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לבּוׁש ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיה
הם ּבהן וכּיֹוצא אּלּו אדם? אֹו לבן - עליה ׁשּנהרג ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּתחת ּפלֹוני ּבמקֹום הרגֹו העדים: ׁשאמרּו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבדיקֹות.
ׁשחרֹות ׁשּלּה ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּתאנה.
אֹו היּו ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו ְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻהיּו

זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקצרֹות?
ְָֻמׁשּבח.
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ּודריׁשֹות,‡. ּבחקירֹות לבדיקֹות? ּודריׁשֹות חקירֹות ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵַַמה
עדּותן - יֹודע איני אֹומר: והּׁשני עדּותֹו, את האחד ּכּון ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאם
יֹודעין אנּו אין אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו ּבבדיקֹות, אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָּבטלה;
אפּלּו זה, את זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
זה, את זה ׁשהרג העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּבדיקֹות
ּבחדׁש ּפלֹונית, ּבׁשנה ּפלֹוני, ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואמר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש ּבּׁשּבת, ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּפלֹוני,
הרגֹו אמר: הרגֹו? ּבּמה ּכׁשּדרׁשּו: וכן הרגֹו. ּפלֹוני ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָּבמקֹום
הּׁשעֹות, מן חּוץ ּבּכל, עדּותֹו ּכּון הּׁשני העד וכן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּבסיף.
את ׁשּכּון אֹו ּבּיֹום; היה ׁשעֹות ּבכּמה יֹודע איני ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאמר:
ּבּכלי הבנּתי ולא הרגֹו, ּבּמה יֹודע איני ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּׁשעֹות,
ואמרּו הּכל, ּכּונּו אם אבל ּבטלה. עדּותן הרי - ּבידֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשהיה
אנּו אין ואמרּו: לבנים? אֹו ׁשחרים היּו ּכליו הּדּינים: ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלהן
הרי - מּמׁש להן ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ּׂשמנּו ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹודעים,

קּימת. ֵֶֶַָעדּותן
לא·. אמר: והּׁשני לבּוׁש, היה ׁשחרים ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

הרי - לבּוׁש היה לבנים אּלא אמרכן, ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אֹו עדּות; ּכאן ׁשאין ּבחמיׁשי, והּׁשני ּבׁשּבת, ּברביעי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
ּכאן ׁשאין ּברמח, אמר והּׁשני הרגֹו, ּבסיף האחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר
ּבאי זה את זה ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר, נכֹון ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות.

נכֹון. זה אין - הּדברים מּכל ְִִֵֶֶַָָָזה
ּבחקירֹות‚. עדּותן ּכּונּו מהן ׁשנים מרּבים, העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו

העדּות ּתתקּים - יֹודע איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,
ּבּבדיקֹות אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל ויהרג. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבׁשנים,

ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ
והּׁשני„. לחדׁש, ּבׁשנים ּבּׁשּבת, ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד

ׁשּזה קּימת; עדּותן - לחדׁש ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת, ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
ּדברים ּבּמה יֹודע. אינֹו וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיֹודע
ּכגֹון החדׁש, חצֹות אחר אבל החדׁש; חצֹות עד ְֲֲֲֲִֶֶַַַַַָֹֹאמּורים?
ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש, עּׂשר ּבׁשּׁשה האחד: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר
הּׁשּבת מימי אחד יֹום ׁשניהם ׁשּכּונּו ּפי על אף ּבחדׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּׂשר
הּכל ידעּו ּוכבר ּבא החדׁש חצי ׁשאין ּבטלה; עדּותן -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

החדׁש. ראׁש היה ֵֶַַָָָֹֹאימתי
עדּותן‰. - ּבחמּׁשה אֹומר: והּׁשני ּבׁשלׁשה, האחד: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר

אֹומר: והּׁשני ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי אחד: עד אמר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבטלה.
לטעֹות העם ׁשּדר קּימת; עדּותן הרי - ׁשעֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׁשלׁש
והּׁשני ׁשעֹות, ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבׁשעה
הּנץ קדם אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - ּבחמׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
על אף ּבטלה, עדּותן - החּמה ּבהּנץ אֹומר: ואחד ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהחּמה,
נחלקּו אם וכן לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפי

ְִִָָּבׁשקיעתּה.
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ּבין‡. ׁשּיֹודע. עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד
והּוא ּבּה. ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, את ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבעדּות
ראה אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: ממֹונֹות. ּבדיני להעיד ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו. ונּׂשא יּגיד לא אם ידע ְֲִִַָָָָֹאֹו
מּמּנּו·. ּפחּות ּדין ּבבית והיה ּגדֹול, חכם העד ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה

ּכבֹוד ׁשל עּׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבחכמה,
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש עדיף, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה
ּבעדּות וכן האּסּור, מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָממֹון;
ואין חכמה אין ׁשּנאמר: ּומעיד. הֹול - מּכֹות אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹות
חֹולקין אין - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל יי. לנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּתבּונה

לרב. ַָָּכבֹוד
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד. חּיב אינֹו - ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

אבל ּבּה. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיּׂשראל
ּפטּור. - העדּיֹות ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. ּולחקרן העדים את לדרׁש עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמצות
ּבעת לענין מענין אֹותן ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשאלתן.
ּדפי. ּבעדּותן יׁש אם ּבהן יחזרּו אֹו ׁשּיׁשּתקּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשאלה,
הּדּינים ּוצריכין היטב. וׁשאלּת וחקרּת ודרׁשּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכּה ׁשּמא העדים, חקירת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּזהר
זֹו ּבאי ׁשבּוע? זה ּבאי אֹותם: ּבֹודקין חקירֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובׁשבע
מימי יֹום זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשנה?
אמר: אפּלּו מקֹום? זה ּובאי ּבּיֹום? ׁשעֹות ּובכּמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת?
ׁשבּוע? זה ּבאי להן: ׁשֹואלין - הרגֹו אמׁש אֹו הרגֹו, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום
יֹום? זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ׁשנה? זֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאי
הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה? זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבאי
להן: ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ׁשאם ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּכל:
את ׁשחּלל העידּו עבד? עבֹודה זֹו ּובאי עבד? מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת
עּׂשה? והיא עּׂשה? מלאכה זֹו אי אֹותן: ׁשֹואלין - ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשּבת
מאכל זה אי אֹותן: ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעידּו
אֹותן: ׁשֹואלין - הּנפׁש את ׁשהרג העידּו אכל? וכּמה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל?
החקירֹות. מּכלל הּוא הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו? ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמה

ּובהן‰. העדּות, עּקר ׁשהן הּדברים הן והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחקירֹות
וכּוּון הּזמן וכּוּון ׁשעּׂשה, הּמעּׂשה ּכּונת והן יּפטר. אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיתחּיב
יכֹולים אנּו ׁשאין יזּמּו; לא אֹו העדים יזּמּו ׁשּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּמקֹום,

והּמקֹום. הּזמן ׁשּיכּונּו עד העדים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהזם
.Âּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

הּמרּבה וכל ּבדיקֹות. הּנקראים והם ּבהם. ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואינּה
ׁשהעידּו הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻּבבדיקֹות
ּבכּונת ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו

וכ הּמעּׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת הּמעּׂשההּזמן ּונּו ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
מה להן: ואֹומרים עֹוד אֹותן ּבֹודקין ּבֹו, ׁשהרגֹו הּכלי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָוכּונּו
עפר ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לבּוׁש ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיה
הם ּבהן וכּיֹוצא אּלּו אדם? אֹו לבן - עליה ׁשּנהרג ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּתחת ּפלֹוני ּבמקֹום הרגֹו העדים: ׁשאמרּו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבדיקֹות.
ׁשחרֹות ׁשּלּה ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּתאנה.
אֹו היּו ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו ְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻהיּו

זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקצרֹות?
ְָֻמׁשּבח.
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ּודריׁשֹות,‡. ּבחקירֹות לבדיקֹות? ּודריׁשֹות חקירֹות ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵַַמה
עדּותן - יֹודע איני אֹומר: והּׁשני עדּותֹו, את האחד ּכּון ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאם
יֹודעין אנּו אין אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו ּבבדיקֹות, אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָּבטלה;
אפּלּו זה, את זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
זה, את זה ׁשהרג העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּבדיקֹות
ּבחדׁש ּפלֹונית, ּבׁשנה ּפלֹוני, ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואמר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש ּבּׁשּבת, ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּפלֹוני,
הרגֹו אמר: הרגֹו? ּבּמה ּכׁשּדרׁשּו: וכן הרגֹו. ּפלֹוני ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָּבמקֹום
הּׁשעֹות, מן חּוץ ּבּכל, עדּותֹו ּכּון הּׁשני העד וכן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּבסיף.
את ׁשּכּון אֹו ּבּיֹום; היה ׁשעֹות ּבכּמה יֹודע איני ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאמר:
ּבּכלי הבנּתי ולא הרגֹו, ּבּמה יֹודע איני ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּׁשעֹות,
ואמרּו הּכל, ּכּונּו אם אבל ּבטלה. עדּותן הרי - ּבידֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשהיה
אנּו אין ואמרּו: לבנים? אֹו ׁשחרים היּו ּכליו הּדּינים: ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלהן
הרי - מּמׁש להן ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ּׂשמנּו ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹודעים,

קּימת. ֵֶֶַָעדּותן
לא·. אמר: והּׁשני לבּוׁש, היה ׁשחרים ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

הרי - לבּוׁש היה לבנים אּלא אמרכן, ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אֹו עדּות; ּכאן ׁשאין ּבחמיׁשי, והּׁשני ּבׁשּבת, ּברביעי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
ּכאן ׁשאין ּברמח, אמר והּׁשני הרגֹו, ּבסיף האחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר
ּבאי זה את זה ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר, נכֹון ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות.

נכֹון. זה אין - הּדברים מּכל ְִִֵֶֶַָָָזה
ּבחקירֹות‚. עדּותן ּכּונּו מהן ׁשנים מרּבים, העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו

העדּות ּתתקּים - יֹודע איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,
ּבּבדיקֹות אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל ויהרג. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבׁשנים,

ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ
והּׁשני„. לחדׁש, ּבׁשנים ּבּׁשּבת, ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד

ׁשּזה קּימת; עדּותן - לחדׁש ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת, ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
ּדברים ּבּמה יֹודע. אינֹו וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיֹודע
ּכגֹון החדׁש, חצֹות אחר אבל החדׁש; חצֹות עד ְֲֲֲֲִֶֶַַַַַָֹֹאמּורים?
ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש, עּׂשר ּבׁשּׁשה האחד: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר
הּׁשּבת מימי אחד יֹום ׁשניהם ׁשּכּונּו ּפי על אף ּבחדׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּׂשר
הּכל ידעּו ּוכבר ּבא החדׁש חצי ׁשאין ּבטלה; עדּותן -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

החדׁש. ראׁש היה ֵֶַַָָָֹֹאימתי
עדּותן‰. - ּבחמּׁשה אֹומר: והּׁשני ּבׁשלׁשה, האחד: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר

אֹומר: והּׁשני ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי אחד: עד אמר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבטלה.
לטעֹות העם ׁשּדר קּימת; עדּותן הרי - ׁשעֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׁשלׁש
והּׁשני ׁשעֹות, ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבׁשעה
הּנץ קדם אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - ּבחמׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
על אף ּבטלה, עדּותן - החּמה ּבהּנץ אֹומר: ואחד ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהחּמה,
נחלקּו אם וכן לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפי

ְִִָָּבׁשקיעתּה.
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וחקירה.‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם. יהיה אחד מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
מּתנֹות·. והלואֹות, ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ראה אם וכן ּובגלּות. ּבמלקּות לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוחקירה.
וחקירה. ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּדּין

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
- ּבחקירֹות אֹו ּבּדריׁשֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָאם
- ּבּבדיקֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ואם ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעדּותן
והּׁשני מּמּנּו, לוה ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? קּימת. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדּותן
ּבירּוׁשלים, האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר; אּלא ּכי, לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
וכן ּבטלה. עדּותן - היינּו ּבלד אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
ׁשל אֹומר: והּׁשני הלוהּו, יין ׁשל חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל ּבּדריׁשה. הכחיׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמן
היה; לבן מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר, מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם
אֹומר: והּׁשני ּכׁשהלוהּו, היּו העליֹונה ּבּדיֹוטא אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
האחד: אמר אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו הּתחּתֹונה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדיֹוטא
ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - מאתים אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמנה
יין ׁשל חבית ּדמי האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבכלל
ּבּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן ׁשל חבית ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו, לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַַָָֹׁשּבּדמים.
ולא„. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין

עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: העדים. מּפי אּלא נפׁשֹות, ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני
ׁשחֹותכין סֹופרים: מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העדים ׁשאין ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדיני
ּבעדּות ּדנין ואין לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקּימים,
ּובגלּות; ּבמּכֹות לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשטר

ידן. מּכתב ולא מּפיהן, ְְִִִֶֶַָָָֹאּלא
ּבין‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

מטעה אמר: ּכיצד? ּבֹו. לחזר יכֹול אין - נפׁשֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבדיני
עּׂשיתי לפחדֹו ּכן, הּדבר ׁשאין ונזּכרּתי הייתי, ׁשֹוגג ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהייתי,
יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם נתן אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּיאמר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּתנאי. ּבעדּותֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלהֹוסיף
אֹו העדּות ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Âעדּותן ׁשּנחקרה ּכמי זה הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואין ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבבית
עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהן, ׁשּלא הּׁשטר לקּים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשאפׁשר

אבל אחר; מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּזה
ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא הּׁשטר את לקּים אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
קרֹובים היינּו, קטּנים היינּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָידנּו
הּׁשטר. ויּבטל נאמנים, אּלּו הרי - היינּו מטעים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻהיינּו,

.Êעל לקחנּו ׁשחד אֹו ּבעברה, היינּו עדּות ּפסּולי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:
עד רׁשע, עצמֹו מּׂשים אדם ׁשאין נאמנים; אין - זֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
היּו אמנה אמרּו: אם וכן רׁשע. ׁשהּוא עדים עליו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיעידּו
ּכמעיד - אמנה ׁשטר על ׁשהּמעיד נאמנים; אין - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברינּו

ְֶֶּבׁשקר.
.Á,עליו לנּו נמסרה מֹודעה זה מכר ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו

נאמנין. אּלּו הרי - אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ׁשּכתב ּפי על ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
.Ëיֹוצא ידן ּכתב היה אם זה: ׁשטר היה ּתנאי על : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו

אּלא מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין - אחר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום
ּובֹואּו הּתנאי קּימּו הּדין: לבעלי ואֹומר נאמנים. - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּפיהם

ָלדּון.
.Èוהּׁשני הּדברים, היּו ּתנאי על העדים: מן אחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאמר

אחד. עד ּכאן הרי - ּתנאי ׁשם היה לא ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹאֹומר:
.‡Èּבעל ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות ּבדיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּגם

מבקׁשים העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה אם ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין.
אּלּו הרי - ּבא ולא ּדין לבעל וׁשלחּו הּים למדינת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹליל
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמקּבלים
ּבפני ׁשּלא עדיו את ּדין ּבית מקּימין - ּבׁשטר אבל ּפה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעל
הּוא! מזּיף ׁשטר ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻּבעל
אּלא ּבֹו; מׁשּגיחין אין - הן! עדּות ּפסּולי הן! ׁשקר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָעדי

יפסל. - לפסל ראיה לֹו יׁש ואם הּׁשטר, את ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמקּימין
.·Èעד ּבעדים מּטּפל - ּבעדים ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיביאם
ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים הּתֹובע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוטען
העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית הרי - ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלֹו

לאּלם. ּבהן ּדנין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוכן
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העֹוּׂשה‡. את רֹואים ׁשניהם ׁשּיהיּו צריכין נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי
אבל אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין ּכאחד. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעברה
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אין ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדיני
אחר: מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
לאו ואם מצטרפין, - זה את זה רֹואין העדים ׁשני היּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאם
והעדים העדים, רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. אין -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּמתרה - זה את זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף אֹותֹו, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַרֹואין
ראׁשֹו מהן אחד והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמצרפן.
מתרה ואחד ּבׁשּבת מלאכה ׁשעֹוּׂשה זה וראהּו החּלֹון, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמן
מאֹותֹו ראׁשֹו והֹוציא הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹּבֹו,
היּו ּכאחד. ׁשניהם ׁשּיראּו עד מצטרפין, אין - וראהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּלֹון
אֹותֹו רֹואין עדים ּוׁשני זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַׁשני
רֹואין ׁשּמקצתן ּבזמן ּבאמצע: ּבֹו מתרה ואחד אחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמחּלֹון
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אּלּו רֹואין היּו לא ואם אחת; עדּות זֹו הרי - אּלּו את ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאּלּו
עדּיֹות. ׁשּתי אּלּו הרי - הּמתרה אֹותן צרף ולא אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻאת
נהרגין, והן הּוא - זֹוממין מהן אחת ּכת נמצאת אם ,ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

הּׁשנּיה. הּכת ּבעדּות נהרג הּוא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
אּלּו·. את אּלּו ראּו ׁשּלא ּפי על אף ממֹונֹות, ּבדיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

ּבפנ האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. עדּותן ּביֹום- הלוהּו י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעיד אני וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו, הֹודה ּבפני אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני,
מצטרפין. אּלּו הרי - אחר ּביֹום הֹודה אֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהלוהּו

ּבפני‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
ׁשהעיד והּׁשני הֹודה, ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו; ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹודה

מצטרפין. אּלּו הרי - הלוהּו ּבפני אמר: זמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאחר
ּדבריו„. וׁשֹומעין אחד יבֹוא - ּדין ּבבית ׁשּמעידין ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָוכן

ּדבריו. ׁשֹומעין - זמן לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּיֹום,
הּממֹון. ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ְְִִִִֶֶֶַָָָָּומצטרפין

מצטרפין.‰. - ּפה על ואחד ּבכתב אחד עד היה אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
ּדבר על מּידֹו קניתי אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואם
ׁשניהם - לכּתב מּמּני ׁשאל ולא הּזה הּמלוה ּבא ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹזה,
ּפרעּתי. לֹומר יכֹול ואינֹו ּבׁשטר, הּמלוה לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמצטרפין

.Â- אחר ּדין ּבבית הּׁשני והעד זה, ּדין ּבבית האחד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהעיד
העידּו אם וכן עדּותן. ויצטרפּו ּדין ּבית אצל ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָיבֹוא
- אחר ּדין ּבבית והעידּו וחזרּו זה, ּדין ּבבית העדים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשני
הּדּין עם העד אבל ויצטרפּו. ּדין ּבית מּכל אחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיבֹוא

מצטרפין. אין - ּבפניו העדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהעידּו
.Êׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצטרפין ּפי על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

העיד אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּדבר, ּבכל מּׁשניהם אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ּב הּׁשני והעיד ּדבר, ּבמקצת אחד מקּימיןעד אין - מקצתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

יקּום עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ׁשניהם. מעדּות ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר
וזה ּפלֹונית, ׁשנה זֹו ּׂשדה אכל ּפלֹוני אֹומר: זה ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר.
ׁשליׁשית ׁשנה ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהעיד
ׁשלׁש אכלּה הרי ואֹומרים: ׁשלׁשּתן עדּות מצטרפין אין -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָ
העיד אם וכן הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנים;
אֹומר: וזה זה, ׁשל ימינֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה:
- הּיֹום ּבאֹותֹו זה ׁשל ּׂשמאלֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹאני
ׁשניהם העידּו הרי ׁשּנאמר: ּכדי ׁשניהם ּדברי מצטרפין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאין
העיד לא מהם אחד ׁשּכל לפי ּפלֹוני; ּביֹום גדֹול זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהיה
אחת, ּבּׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו הּסימנין. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאּלא
על העידה מהם ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבּׂשערה ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהעידּו
ׁשראתה האחת העידה אם אבל עדּות. זֹו ואין דבר, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצי
ׁשּתי ׁשראתה הּׁשנּיה והעידה ימין, ּבצד ּׂשערֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּתי

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ּׂשמאל ּבצד ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹּׂשערֹות

ה'תשע"ב טבת י"ז חמישי יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

דיני‡. לא אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין חֹותכין ְִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹאין
ּבאיׁש אחד עד יקּום לא ׁשּנאמר: נפׁשֹות. דיני ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

הּוא ׁשּקם למדנּו הּׁשמּועה ּומּפי חּטאת. ּולכל עֹון ְְְְִִֶַַַָָָָָָָלכל
טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַָלׁשבּועה,

ׁשּלא·. ּבסֹוטה אחד: עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתערף, ׁשּלא ערּופה ּובעגלה מרים, מי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשּתה

ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות מּדבריהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּופ‚. אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום כןוכל ּכמֹו סּול ְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ׁשבּועה, ׁשל אחד מעד חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמעידים.
זה ויתחּיב אחר עם להצטרף הראּוי ּכׁשר, ּבעדּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים ׁשנים ּפי על ּפיו. על ממֹון ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּנׁשּבע
מהן אחד נמצא ּׁשנים, מה ּכׁשנים: ׁשלׁשה לעּׂשֹות - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעדים
הּדין והּוא ׁשלׁשה, אף העדּות; ּבטלה - ּפסּול אֹו ְְְִֵַַָָָָָָקרֹוב
ּבין העדּות. ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד נמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָלמאה,

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ממֹונֹות, ְְְִִֵֵֵָָּבדיני
אבל„. להעיד; ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

ּבכלל אחים ׁשני ּיעּׂשּו מה - להעיד ּכּלם נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם
אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה ּכׁשהרג העם וראּו ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעם,

מּידֹו. חפץ ְִֵֶֶַָָּכׁשחטף
עדים‰. ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכיצד

חבל, אֹו ׁשהרג זה ּכׁשראיתם להם: אֹומר אחת, ּכת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבין
עליו, להעיד לא ׁשאֹומר: מי ּכל לראֹות? אֹו ּבאתם ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹלהעיד
אֹותֹו. מפריׁשין - ּבאתי העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
העדּות ּולכּון להעיד אּלא עֹומד הייתי לא ׁשאֹומר: מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכל
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבטלה. ּכּלם עדּות - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּפסּול
ׁשּנתּכּון אחד - ּכׁשרים ּכּלם אם אבל ּפסּול; אֹו קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהן
וכּון הּדבר וראה הֹואיל להעיד, נתּכּון ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעיד
ּבדיני ּבין ּפיו. על הּדין חֹותכין התראה, ׁשם והיה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעדּותֹו

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ְְִֵֵָָממֹונֹות,
.Â,ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשטר

קּימין העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
יׁשבּו ׁשּכּלם ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם אֹותן: לׁשאל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּכדי
- לאו ואם ּבטל; זה הרי - להעיד נתּכּונּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלחּתם,
ׁשהרי ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתתקּים
ּובא לחּתם, לּגדֹול מקֹום והּניחּו הּכׁשרים ׁשחתמּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר

מּדעּתם. ׁשּלא וחתם הּפסּול אֹו הּקרֹוב ְְִֶֶַַַַָָָָֹזה
.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר מּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי
.Áזה ּבדין מֹורה אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל

יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ולא ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּנהרג,
לא אחד ועד ׁשּנאמר: אֹותֹו. מׁשּתקין - זכּות עליו ללּמד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלי
ׁשּנאמר זה ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין - למּות בנפׁש ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיענה
דבר, יענה לא - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמּות?
עליו ללּמד לֹו יׁש - ממֹונֹות ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאּלא
דּין; יעּׂשה ולא הּדּינים, עם יּמנה לא אבל חֹובה. אֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹזכּות

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו דּין נעּׂשה עד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
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אּלּו רֹואין היּו לא ואם אחת; עדּות זֹו הרי - אּלּו את ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאּלּו
עדּיֹות. ׁשּתי אּלּו הרי - הּמתרה אֹותן צרף ולא אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻאת
נהרגין, והן הּוא - זֹוממין מהן אחת ּכת נמצאת אם ,ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

הּׁשנּיה. הּכת ּבעדּות נהרג הּוא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
אּלּו·. את אּלּו ראּו ׁשּלא ּפי על אף ממֹונֹות, ּבדיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

ּבפנ האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. עדּותן ּביֹום- הלוהּו י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעיד אני וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו, הֹודה ּבפני אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני,
מצטרפין. אּלּו הרי - אחר ּביֹום הֹודה אֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהלוהּו

ּבפני‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
ׁשהעיד והּׁשני הֹודה, ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו; ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹודה

מצטרפין. אּלּו הרי - הלוהּו ּבפני אמר: זמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאחר
ּדבריו„. וׁשֹומעין אחד יבֹוא - ּדין ּבבית ׁשּמעידין ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָוכן

ּדבריו. ׁשֹומעין - זמן לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּיֹום,
הּממֹון. ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ְְִִִִֶֶֶַָָָָּומצטרפין

מצטרפין.‰. - ּפה על ואחד ּבכתב אחד עד היה אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
ּדבר על מּידֹו קניתי אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואם
ׁשניהם - לכּתב מּמּני ׁשאל ולא הּזה הּמלוה ּבא ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹזה,
ּפרעּתי. לֹומר יכֹול ואינֹו ּבׁשטר, הּמלוה לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמצטרפין

.Â- אחר ּדין ּבבית הּׁשני והעד זה, ּדין ּבבית האחד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהעיד
העידּו אם וכן עדּותן. ויצטרפּו ּדין ּבית אצל ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָיבֹוא
- אחר ּדין ּבבית והעידּו וחזרּו זה, ּדין ּבבית העדים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשני
הּדּין עם העד אבל ויצטרפּו. ּדין ּבית מּכל אחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיבֹוא

מצטרפין. אין - ּבפניו העדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהעידּו
.Êׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצטרפין ּפי על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

העיד אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּדבר, ּבכל מּׁשניהם אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ּב הּׁשני והעיד ּדבר, ּבמקצת אחד מקּימיןעד אין - מקצתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

יקּום עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ׁשניהם. מעדּות ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר
וזה ּפלֹונית, ׁשנה זֹו ּׂשדה אכל ּפלֹוני אֹומר: זה ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר.
ׁשליׁשית ׁשנה ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהעיד
ׁשלׁש אכלּה הרי ואֹומרים: ׁשלׁשּתן עדּות מצטרפין אין -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָ
העיד אם וכן הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנים;
אֹומר: וזה זה, ׁשל ימינֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה:
- הּיֹום ּבאֹותֹו זה ׁשל ּׂשמאלֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹאני
ׁשניהם העידּו הרי ׁשּנאמר: ּכדי ׁשניהם ּדברי מצטרפין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאין
העיד לא מהם אחד ׁשּכל לפי ּפלֹוני; ּביֹום גדֹול זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהיה
אחת, ּבּׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו הּסימנין. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאּלא
על העידה מהם ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבּׂשערה ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהעידּו
ׁשראתה האחת העידה אם אבל עדּות. זֹו ואין דבר, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצי
ׁשּתי ׁשראתה הּׁשנּיה והעידה ימין, ּבצד ּׂשערֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּתי

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ּׂשמאל ּבצד ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹּׂשערֹות
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דיני‡. לא אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין חֹותכין ְִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹאין
ּבאיׁש אחד עד יקּום לא ׁשּנאמר: נפׁשֹות. דיני ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

הּוא ׁשּקם למדנּו הּׁשמּועה ּומּפי חּטאת. ּולכל עֹון ְְְְִִֶַַַָָָָָָָלכל
טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַָלׁשבּועה,

ׁשּלא·. ּבסֹוטה אחד: עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתערף, ׁשּלא ערּופה ּובעגלה מרים, מי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשּתה

ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות מּדבריהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּופ‚. אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום כןוכל ּכמֹו סּול ְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ׁשבּועה, ׁשל אחד מעד חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמעידים.
זה ויתחּיב אחר עם להצטרף הראּוי ּכׁשר, ּבעדּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים ׁשנים ּפי על ּפיו. על ממֹון ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּנׁשּבע
מהן אחד נמצא ּׁשנים, מה ּכׁשנים: ׁשלׁשה לעּׂשֹות - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעדים
הּדין והּוא ׁשלׁשה, אף העדּות; ּבטלה - ּפסּול אֹו ְְְִֵַַָָָָָָקרֹוב
ּבין העדּות. ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד נמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָלמאה,

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ממֹונֹות, ְְְִִֵֵֵָָּבדיני
אבל„. להעיד; ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

ּבכלל אחים ׁשני ּיעּׂשּו מה - להעיד ּכּלם נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם
אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה ּכׁשהרג העם וראּו ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעם,

מּידֹו. חפץ ְִֵֶֶַָָּכׁשחטף
עדים‰. ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכיצד

חבל, אֹו ׁשהרג זה ּכׁשראיתם להם: אֹומר אחת, ּכת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבין
עליו, להעיד לא ׁשאֹומר: מי ּכל לראֹות? אֹו ּבאתם ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹלהעיד
אֹותֹו. מפריׁשין - ּבאתי העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
העדּות ּולכּון להעיד אּלא עֹומד הייתי לא ׁשאֹומר: מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכל
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבטלה. ּכּלם עדּות - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּפסּול
ׁשּנתּכּון אחד - ּכׁשרים ּכּלם אם אבל ּפסּול; אֹו קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהן
וכּון הּדבר וראה הֹואיל להעיד, נתּכּון ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעיד
ּבדיני ּבין ּפיו. על הּדין חֹותכין התראה, ׁשם והיה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעדּותֹו

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ְְִֵֵָָממֹונֹות,
.Â,ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשטר

קּימין העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
יׁשבּו ׁשּכּלם ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם אֹותן: לׁשאל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּכדי
- לאו ואם ּבטל; זה הרי - להעיד נתּכּונּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלחּתם,
ׁשהרי ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתתקּים
ּובא לחּתם, לּגדֹול מקֹום והּניחּו הּכׁשרים ׁשחתמּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר

מּדעּתם. ׁשּלא וחתם הּפסּול אֹו הּקרֹוב ְְִֶֶַַַַָָָָֹזה
.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר מּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי
.Áזה ּבדין מֹורה אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל

יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ולא ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּנהרג,
לא אחד ועד ׁשּנאמר: אֹותֹו. מׁשּתקין - זכּות עליו ללּמד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלי
ׁשּנאמר זה ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין - למּות בנפׁש ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיענה
דבר, יענה לא - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמּות?
עליו ללּמד לֹו יׁש - ממֹונֹות ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאּלא
דּין; יעּׂשה ולא הּדּינים, עם יּמנה לא אבל חֹובה. אֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹזכּות

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו דּין נעּׂשה עד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



zecrקח zekld - zah h"iÎg"i ycew zayÎiyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבׁשל אבל הּתֹורה; מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ואמר: הּגט, ׁשהביא אחד ּכיצד? דּין. נעּׂשה עד - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדבריהם
לּה, אֹותֹו נֹותנין ּוׁשנים הּוא - נחּתם ּובפני נכּתב ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. מּבית נטלּוהּו ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹונמצא
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ּתנעל‡. ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, ׁשטרֹות ׁשּקּיּום ּבארנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכבר
ׁשט מקּימין אין כן, ּפי על אף לוין. ּבפני אּלאּדלת רֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּולפיכ דין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָּבׁשלׁשה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות מקּימין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָאין

.·הּדר ּדין. ּבבית הּׁשטר מתקּים דרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
עדּות ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין דּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאחד:
העדים ׁשּיחּתמּו הּׁשני: הּדר ּפלֹוני. עדּות וזֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפלֹוני
החתּומים העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשי: הּדר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
ּבּדבר עד ואני ידי, ּכתב זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפניהם,
ּבמדינה ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעי: הּדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזה.
הּדר זה. ׁשהּוא ידן ּכתב על ויעידּו עדים יבֹואּו - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
ועֹורכין אחרים, מּׁשטרֹות יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהחמיׁשי:
ויהיה אחרים, ׁשּבׁשטרֹות הּכתב לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבית
ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ּביחד להם ויראה לזה, זה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדֹומה

אּלּו. ְֵֵידי
מּׁשני‚. אּלא אחרים, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

אכילה ׁשנים ׁשלׁש ּבעליהן ׁשאכלּום ּׂשדֹות ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשטרֹות
ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ׁשּום ּבלא נכֹונה, ְְְְְְִִִַַָָָָָָֹֹגלּויה,
ׁשטרי מּׁשני אֹו ּׂשדֹותיהן. ּׂשדֹות ּבעלי ּכל ׁשאֹוכלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
לא אחר, ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ׁשּיצאּו והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּכתּבֹות.
וכן הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים ׁשרֹוצה זה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתחת
ּדין. ּבבית והחזק ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר הּׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמקּימין
אֹו ּׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמקּימין

ּכתּבֹות. ְְִֵֻמּׁשתי
זה„. ׁשטר ונתקּים היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבית

דר זה ּבאי ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבפנינּו
ׁשּמא ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; דרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמחמּׁשה
ׁשּיכּתבּו וׁשמענּו, ׁשראינּו דינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָיטעּו.

לפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר
אּלא‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם

אחר ּבֹודקין אבל יטעּו. ולא ּבקיאין ׁשהן אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹמחזיקין
ִֵָהעדים.

.Â- מהם אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשּמא אינּנּו. והאחד היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב לכּתב: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצריכין
ּבֹו ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו. ּבׁשנים ּדין ּבית הרֹואה: ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר
יׁש ואם הם. ּדין ּבית ׁשּׁשנים דּמּו ׁשּמא יאמר: ּדין', ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ'ּבבית

.צרי אינֹו - ׁשלׁשה ׁשהיּו מׁשמע ְְִֵֶַָָָָּבֹו
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

אחרים ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא גזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ׁשחזר העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם ּבתׁשּובה: ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
אחר ואם היּו; ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחתמּו
ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעּמהן,
עליו ערערּו אבל ּבעברה; עליו ּכׁשערערּו אמּורים? ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּדברים
הּוא, ועבד נׁשּתחררה לא אּמֹו ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּפחה, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבפגם
ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא, ּכֹוכבים ועֹובד נתּגּירה לא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹו
חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשנים

הּוא. מּקדם ׁשהיה ּדבר גּלּוי ׁשּזה ִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹעּמהם,
.Áׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

הח אּלא עּקר, לקרֹותהּכתיבה צריכין הּדּינים ואין תימה. ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
על אף מעדיו, אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשטר

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי
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ראּובן‡. ׁשעדיו ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ּכתב על קרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָמעיד
ראּובן ׁשל ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמעֹון,
זה ואמר: ׁשמעֹון ׁשל ּבנֹו ּובא אבי, ׁשל ידֹו ּכתב זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ׁשאינן ּכׁשרים עדים ּכׁשני אּלּו הרי - אבי ׁשל ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכתב
ׁשל ידן ּכתב על והעיד ׁשליׁשי עּמהם יצטרף ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרֹובים;

הּׁשטר. נתקּים הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשניהם
מה·. ּבגדלם להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב זהּו גדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנם: ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו אבי, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
עּמֹו ׁשּיצטרף והּוא קטן. ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

גדֹול. ּכׁשהּוא ידן ּכתב ׁשּמּכיר ְְִֵֶֶַַַָָָאחר
ׁשּזה‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשטר

נתקּים - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכתב
והּׁשני ראּובן, ׁשל ידֹו ּכתב על זה העיד אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשטר.
לפי הּׁשטר; נתקּים לא - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהעיד

מ אחד ּכל ּכתב על עדים ׁשני יׁשׁשּצרי ואם ּׁשניהם. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
נתקּים. - ּכאחד וׁשמעֹון ראּובן ּכתב על מעיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

ּכתב„. על ואחר הּוא והעיד ידי, ּכתב זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר
הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹידי
ׁשל ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן האחד. ּבעדּות ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטר
ׁשהרי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון

הּקרֹובים. ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשלׁשת
ׁשני‰. צרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, על ׁשחתּומין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

עד אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
אפּלּו עדים, ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּבבית ידֹו ּכתב ׁשּתחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרס, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
ואחר הּוא ויעיד ידֹו, ּכתב ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדין,

ּבפניו. ׁשּלא ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
.Âמּכירין מהן ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשה

- חתמּו ׁשּלא עד מּכיר: אינֹו ואחד עדים, ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹחתימת
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ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעּׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין
מעידין אין - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
אּלא מּכירין היּו לא ׁשחתמּו ּבעת [ׁשהרי וחֹותם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבפניו
אֹו מּכירין, ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנים],

ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיעידּו
.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ומתּו, הּׁשטר על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים

עדּות ּפסּולי היּו, קטּנים היּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ידן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּכתב
אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו,
והחזק ערער עליו ׁשּקרא אחר מּׁשטר יֹוצא ידן ּכתב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום. ּבֹו ְִּגֹובין

�
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― הרל"ב עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו מצוה והלכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻהּתֹורה,

קּדּוׁשין .(ci:)מּסכת ִִֶֶַ

― הרנ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבמקֹום
ּכן עֹוׂשין אין ― זה על זה ּדמיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָהּקֹונים

אּלא ּפנים, נאה,(xknp)ּבׁשּום ּובדר ּבהצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוהּוא

עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
wey)סמטא fxkn)ויעמידֹו(fxkna)הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובכלל
ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי מֹוכרֹו ׁשאם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמּיּׂשראל,
"לא אמרֹו: על עֹובר ונמצא ּכנעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹהּוא
לעיל אתֿזה הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיּמכרּו

(bnx dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב (apebdּובאר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר עברי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעבד
בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"עבֹודת

"ּבפר(bn ,my)ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות ֲֲִֶַַַָָָָָָֹהּצר

ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt)ּבפר בֹו "לאֿתרּדה : ְְְְִִֶֶָָֹ
אינֹו והּוא הּזה אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ―ְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשל הביאּו ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר ׁשּבהן,מןֿהּקּלה והּפׁשּוטה לאכֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻואףֿעלּֿפיֿכן

― הרנ"ז מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד עֹובד ׁשּבכמֹותן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהׁשּפלה,

עבד" עבדת ּבֹו "לאֿתעבד hl)יתעּלה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)ּובספרא zyxt)ּבלינטא אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן מזהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלּו
והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ׁשּמׁשּמׁש ּבדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּמׁשּנּו
ה': אמר מסּימת, עבֹודה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשהסּכים

"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב n)"ּכׂשכיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
אמרֹו והּוא אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר עברי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָעבד

"לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו bp)יתעּלה: ,my)ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַֹֹ
עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ּפׁשע זה ועבד הֹואיל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹנאמר
על נפּקח אּלא מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָלגֹוי
ּולׁשֹון .ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָהּגֹוי

אין(my)ספרא ― לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹ
מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא מצּוה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאּתה
ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ּבביתֹו עליו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלפּקח
זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּנראהּו ּכלֿזמן אּלא לא, ְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹו

עליו. ְִֶַָָנזהירּנּו
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ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעּׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין
מעידין אין - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
אּלא מּכירין היּו לא ׁשחתמּו ּבעת [ׁשהרי וחֹותם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבפניו
אֹו מּכירין, ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנים],

ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיעידּו
.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ומתּו, הּׁשטר על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים

עדּות ּפסּולי היּו, קטּנים היּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ידן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּכתב
אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו,
והחזק ערער עליו ׁשּקרא אחר מּׁשטר יֹוצא ידן ּכתב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום. ּבֹו ְִּגֹובין

�
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― הרל"ב עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו מצוה והלכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻהּתֹורה,

קּדּוׁשין .(ci:)מּסכת ִִֶֶַ

― הרנ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבמקֹום
ּכן עֹוׂשין אין ― זה על זה ּדמיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָהּקֹונים

אּלא ּפנים, נאה,(xknp)ּבׁשּום ּובדר ּבהצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוהּוא

עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
wey)סמטא fxkn)ויעמידֹו(fxkna)הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובכלל
ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי מֹוכרֹו ׁשאם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמּיּׂשראל,
"לא אמרֹו: על עֹובר ונמצא ּכנעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹהּוא
לעיל אתֿזה הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיּמכרּו

(bnx dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב (apebdּובאר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר עברי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעבד
בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"עבֹודת

"ּבפר(bn ,my)ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות ֲֲִֶַַַָָָָָָֹהּצר

ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt)ּבפר בֹו "לאֿתרּדה : ְְְְִִֶֶָָֹ
אינֹו והּוא הּזה אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ―ְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשל הביאּו ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר ׁשּבהן,מןֿהּקּלה והּפׁשּוטה לאכֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻואףֿעלּֿפיֿכן

― הרנ"ז מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד עֹובד ׁשּבכמֹותן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהׁשּפלה,

עבד" עבדת ּבֹו "לאֿתעבד hl)יתעּלה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)ּובספרא zyxt)ּבלינטא אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן מזהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלּו
והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ׁשּמׁשּמׁש ּבדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּמׁשּנּו
ה': אמר מסּימת, עבֹודה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשהסּכים

"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב n)"ּכׂשכיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
אמרֹו והּוא אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר עברי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָעבד

"לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו bp)יתעּלה: ,my)ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַֹֹ
עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ּפׁשע זה ועבד הֹואיל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹנאמר
על נפּקח אּלא מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָלגֹוי
ּולׁשֹון .ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָהּגֹוי

אין(my)ספרא ― לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹ
מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא מצּוה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאּתה
ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ּבביתֹו עליו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלפּקח
זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּנראהּו ּכלֿזמן אּלא לא, ְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹו

עליו. ְִֶַָָנזהירּנּו
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ה'תשע"ב טבת י"ד שני יום
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― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
(zepzne miwprn)ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד

אמרֹו והּוא ריקֹות, ּבידים יצא ולא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹלחפׁשי,
ּומּיקב ּומּגרנ מּצאנ לֹו ּתעניק "העניק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹיתעּלה:

ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ ci)אׁשר ,eh mixac)ּוכבר . ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹ
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ci:)נתּבארּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

― הרל"ג מּלׁשּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבד
לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ׁשׁש ּבסֹוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבןֿחֹורין
"וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מרכּוׁשנּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדבר

ריקם" תׁשּלחּנּו לא מעּמ bi)חפׁשי ,my)ּוכבר ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הענקה, מצות ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָנתּבארּו

קּדּוׁשין מּסכת fi)ּבריׁש ,:fh ,:ci). ְִִֵֶֶַ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא k`,עברּיה, zeny) ְְְְְִִִֶֶַָָָ

(gּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ּופדּיה ,ְְְִִִִִִֵָָָָ
קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכלֿזה נתּבאר ּוכבר ,(hi.)רּבים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה אמה ּדיני נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָוׁשם
(mihtyn zyxt)יתעּלה אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְִֵֶַָָאמרּו

לּה" יעׂשה לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבאמה
(`i ,my).אֹותּה ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: ,ְְְְְְִֵַָָ

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָעברּיה

epal)יעּוד e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְִֵָ
(mihtyn zyxt `zlikn):קֹודמת יעּוד ְִִֶֶַמצות

"אׁשרֿלא יתעּלה: ׁשאמר לפי ּפדּיה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצות
והפּדּה" g)יעדּה ,my)ודין עברי עבד ׁשּדין ודע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמה
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכבר

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָעברּיה

ּבבגדֹוֿבּה" למכרּה g)"לאֿימׁשל ,`k zeny). ְְְְְִִָָָֹֹ

ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָּוכבר
jli`e)קּדּוׁשין :fi). ִִ

ה'תשע"ב טבת ט"ו שלישי יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיי"דֿט"וטבת

.‰�¯ .„�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
l`xyi)ּכנעני eze` dpwy ieb car)ׁשעֹובדין והּוא , ְְְֲִִֶַ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא ואינֹו לעֹולם (`mּבֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
(epir `nq e` ,epiy litde edkdלׁשאר הּדין ְְִִַָוהּוא
חֹוזרין ׁשאינם אברים eiig)ראׁשי lkl oca`ny) ְִִֵֵֵֶָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא המקּבל, ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻּכמֹו
ּתעבדּו" ּבהם en)"לעלם ,d `xwie)ֿוכי" ואמר: ְְְֲִֶַַָָָֹֹ

איׁש" ek)יּכה ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא :(gl.)ּולׁשֹון ְְִִִֶַָָ
ּדכתיב: ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ"ּכלֿהמׁשחרר
הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְֲֶַַָָָֹלעֹולם
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ּבׁשן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּמׁשּתחרר

ּבקּדּוׁשין jli`e)ּבׁשלמּות .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְְְִִִִִֵ

― הרנ"ד ׁשההּמצוה מּלהחזירהאזהרה זהרנּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ׁשּברח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון יׂשראלי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאדֹוניו
מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו מחזירים אין ― ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׂשראל
יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוב, אתּֿדמיו עליו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוכֹותב

אלֿאדניו" עבד fh)"לאֿתסּגיר ,bk mixac). ְֲִֶֶֶַָֹֹ
מּגּטין ד' ּבפרק ׁשּברח(dn.)ונתּברר ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמחּוצה
ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְִִֵֶַָָָֹׁשּיכּתֹוב
ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, לעבדּות ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻיחזר
ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם הּנבחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּטהֹורה

זֹו. ְִָמצוה

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca wivdl)והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

אׁשרֿ ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמרֹו
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד fi)יבחר ,my) ְְְִֶֶַַַַָ

אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו "לא ּבֹו: ּגם ספרא ְְִֶַַָָֹּולׁשֹון
ּבאֹונאת לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָּדברים".
לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָהּגר
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשליׁשי
על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹמןֿהּגר
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zah h"iÎf"h ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ּדברים. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹונאת
עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ׁשהזהיר זה ּגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶוכן

צדק ּגרי ּכלֹומר: micedikאתֿהּתֹורה, mdy mixb) ְֵֵֶֶֶַַָ
(xac lkl.

ה'תשע"ב טבת ט"ז רביעי יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ג נֹוׂשאהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
xky)ׂשכר zxenz exiag oecwt xneyd),והּׂשֹוכר ְֵַָָ

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, ׁשניהם ׁשּדין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָלפי
(.hn zereay)ׁשל והּוא: ׁשֹומרין לארּבעה ּדינין ׁשה ְְְְְִִִַָָָֹ

אֹוֿ חמֹור אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָאמרֹו
וגֹו'" ׂשה אֹו h)ׁשֹור ,ak zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִֶָָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין ּופרק(aa`)מׁשּפטי קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ
מ ו' ּופרק מּׁשבּועֹות.(aa`)ג' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶָ

ה'תשע"ב טבת י"ז חמישי יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְְִִֵֶַָָ
(eh ,ckּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, מצוה ודין .ְְְְִִִֵֶֶָ

ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ְְְְִֶַַַַָָָָּכלֿהּלילה
לאֿתעׂשה ּבמצות נתּבארּו(glx)ׁשאבאר ּוכבר . ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה מציעא(aa`)ּדיני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָ
(:iw)ּגֹוי ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֶָָָָָ

ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְִִִֵַָָָָֹׂשכיר

עדּֿבקר" אּת ׂשכיר bi)ּפעּלת ,hi `xwie)ּבּמה . ְְִִֶֶַַַָֹֻ
ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם אמּורים? ְְֲִִִִֶֶָּדברים
ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּכלֿהּלילה,
ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהחּמה
הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"ּביֹומֹו

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה hּולׁשֹון wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְִִֶַַָָ

אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ּכלֿהּיֹום". ּגֹובה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה

ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה
הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּמצוה,
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמן

וׁשם מציעא, מיחד(iw`:)מּבבא ׁשּזה נתּבאר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׂשכיר
ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְִֵָָוהּוא

ה'תשע"ב טבת י"ח שישי יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשט"זֿי"טטבת

― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַָָָאֹוכל
תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, מחּבר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ואכלּת רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכרם

"ּביד מלילת ekÎdk)וקטפּת ,bk mixac)ּוכבר . ְְְְְִֶַָָָָֹ
ּבגמרא ּפסּוקים(ft.)מציעא(aa`)נתּבאר ׁשּמּׁשני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻאּלּו
ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמרם dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻמצות
ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּכלֹומר:

a)אמרּו dpyn f wxt `rivn `aa)ואּלּו" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zrayנתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְֲִִִַָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.(aa`)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ב טבת י"ט קודש שבת יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ז הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמּלאכל
אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר עֹובד הּוא ְְְְִִֵַַַָָֻאם

jrx")יתעּלה: znwa `az ik")וחרמׁש"ilk) ְְְִֵֶֶַ
(dxivwd"רע קמת על תניף ek)לא ,bk mixac), ִֵֶַַָָֹ
vzÎik`)אמרּו zyxt ixtq)לרּבֹות ― "חרמׁש : ְְְֵֶַָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכלּֿבעלי
לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא (zligzaּבא ְְְִִֶֶָָָָָֹ
(l"pd weqtdׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו
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קיי zah h"iÎf"h ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ּדברים. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹונאת
עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ׁשהזהיר זה ּגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶוכן

צדק ּגרי ּכלֹומר: micedikאתֿהּתֹורה, mdy mixb) ְֵֵֶֶֶַַָ
(xac lkl.

ה'תשע"ב טבת ט"ז רביעי יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ג נֹוׂשאהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
xky)ׂשכר zxenz exiag oecwt xneyd),והּׂשֹוכר ְֵַָָ

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, ׁשניהם ׁשּדין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָלפי
(.hn zereay)ׁשל והּוא: ׁשֹומרין לארּבעה ּדינין ׁשה ְְְְְִִִַָָָֹ

אֹוֿ חמֹור אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָאמרֹו
וגֹו'" ׂשה אֹו h)ׁשֹור ,ak zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִֶָָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין ּופרק(aa`)מׁשּפטי קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ
מ ו' ּופרק מּׁשבּועֹות.(aa`)ג' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶָ

ה'תשע"ב טבת י"ז חמישי יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְְִִֵֶַָָ
(eh ,ckּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, מצוה ודין .ְְְְִִִֵֶֶָ

ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ְְְְִֶַַַַָָָָּכלֿהּלילה
לאֿתעׂשה ּבמצות נתּבארּו(glx)ׁשאבאר ּוכבר . ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה מציעא(aa`)ּדיני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָ
(:iw)ּגֹוי ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֶָָָָָ

ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְִִִֵַָָָָֹׂשכיר

עדּֿבקר" אּת ׂשכיר bi)ּפעּלת ,hi `xwie)ּבּמה . ְְִִֶֶַַַָֹֻ
ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם אמּורים? ְְֲִִִִֶֶָּדברים
ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּכלֿהּלילה,
ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהחּמה
הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"ּביֹומֹו

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה hּולׁשֹון wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְִִֶַַָָ

אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ּכלֿהּיֹום". ּגֹובה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה

ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה
הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּמצוה,
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמן

וׁשם מציעא, מיחד(iw`:)מּבבא ׁשּזה נתּבאר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׂשכיר
ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְִֵָָוהּוא

ה'תשע"ב טבת י"ח שישי יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשט"זֿי"טטבת

― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַָָָאֹוכל
תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, מחּבר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ואכלּת רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכרם

"ּביד מלילת ekÎdk)וקטפּת ,bk mixac)ּוכבר . ְְְְְִֶַָָָָֹ
ּבגמרא ּפסּוקים(ft.)מציעא(aa`)נתּבאר ׁשּמּׁשני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻאּלּו
ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמרם dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻמצות
ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּכלֹומר:

a)אמרּו dpyn f wxt `rivn `aa)ואּלּו" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zrayנתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְֲִִִַָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.(aa`)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ב טבת י"ט קודש שבת יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ז הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמּלאכל
אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר עֹובד הּוא ְְְְִִֵַַַָָֻאם

jrx")יתעּלה: znwa `az ik")וחרמׁש"ilk) ְְְִֵֶֶַ
(dxivwd"רע קמת על תניף ek)לא ,bk mixac), ִֵֶַַָָֹ
vzÎik`)אמרּו zyxt ixtq)לרּבֹות ― "חרמׁש : ְְְֵֶַָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכלּֿבעלי
לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא (zligzaּבא ְְְִִֶֶָָָָָֹ
(l"pd weqtdׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו
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zahקיב h"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מציעא מּבבא ז' ּובפרק תּתּגר. ארי (ft.)הּתרגּום: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמחּבר העֹוׂשה מןֿהּתֹורה: אֹוכלין "אּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָֻאמרּו:

וׁשם(wece`)לקרקע מלאכה". ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִַַַַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרס"ח הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו מאֹוכל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּלקחת
ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת יתעּלה: ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאמרֹו

לאֿתּתן" ואלּֿכלי(dk ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ
מה נתּבאר וׁשם מציעא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמצוה
ואם לאכל; רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּׁשהּוא
ואלּֿכלי" ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָאכלֹו

(jzial mzgwl ick)."לאֿתּתן
יוםשבתקודשי"טטבת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zexeka(ipy meil)

.c,ïBaìwä ïî ïéøeèôe äîäa øNòîa ïéáéiçoebkäæa e÷ìç àlL ©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©¨§¤Ÿ¨§¨¤
äæáezqitza oiicr zendady oeike ,zendaa `le mitqka `l - ¨¤

mikiiyk miaygp miqkpd `l` ,mitzeyk miaygp mpi` ziad
miaygp ,lwyd zivgn iable .dnda xyrna miaiige ,zg` zeyxl

.oealw ztqezn mixehte ,cgi mdipy xear ozep mdia` eli`k
:`xnbd dywnàèéLt-miheyt dinxi iax xn`y el` mipic ixd §¦¨

aex zn`a :`xnbd zvxzn .mrinydl jixv did dnle ,md
y ote`d mpn` ,miycegn mpi` mipte`de÷ìç àìå äîäaa e÷ìç̈§©§¥¨§Ÿ¨§

déì àëéøèöéà íéôñkamixehty ,eprinydl dinxi iax jxved - ©§¨¦¦§§¦¨¥
c ,mdipynàðéîà Czòã à÷ìñxnel jzrca dler didy itl - ¨§¨©§¨¨¦¨

c ïåékxakéîéé÷ âìôéîìc eäéézòc elb ,äîäaa e÷ìçelib - ¥¨§¨§©§¥¨©©§©§¦§¦§©¨§¦
,mitqkd z` s`e ,dyexid lk z` wlgl micner mdy mzrc

,ïBaìwa eáéiçéìå,lwyd zivgn cgi mipzepd mc` ipa ipy oick §¦©§©¨§
,oealw siqedl aiig cg` lkyïì òîLî à÷xacd oi`y dinxi iax ¨©§©¨

zivgn z` dpnn epzp m` ,ziad zqitza dyexidy onf lk `l` ,ok
.dndaa ewlg xak m` s`e ,oealw ztqedn mixeht md ,lwyd

xyrnn miyxeid xeht iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:dndaeðL àì ,ïðò áø øîàexfgy miyxeiy df oic dpyp `l - ¨©©¨¨Ÿ¨

,dnda xyrnn mixehte mixenb mitzeyk miaygp etzzydeàlà¤¨
ote`aLe ,miyiize miicb eyxie÷ìç,ipennd dieey itl dyexid z` ¤¨§
epiidez ãâðk íééãb,íééãb ãâðk íéLééúe íéLééaygp df ote`ay §¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦

lk dkf dyexid zrya ixdy ,eivg z` eig`n 'gwel'k mdn cg` lk
dpw mly icb cg` lhpyke ,miyiiza mbe miicba mb mdn cg`
z` eig`n dpw ,mly yiiz eig` lhpyke ,icba ewlg z` eig`n
mzqk mpic ixd ,el` zendaa etzzyde exfgyke .yiiza ewlg
oicn xyrnn mixeht mda etzzydy mnvr zendady ,mitzey

.'mitzey' oicn mixeht mdizeclee ,'gewl'ìáàm`e÷ìçz` £¨¨§
elhpe ,da eidy miyiizde miicbd xtqn itl dyexidãâðk íééãb§¨¦§¤¤

øîBà ,íéLééz ãâðk íéLééúe íééãblk ly ewlg lr xnel yi - §¨¦§¨¦§¤¤§¨¦¥
y ,mdn cg`,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæmze`y ,xnelk ¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨

yi'y oeik ,eia` zzin zryn xak el eribd ,ewlga laiwy zenda
okle ,eia`n yxiy zenda mze` z` laiw cg` lky xxaede ,'dxixa
,ezencwl avnd z` exifgdy enk df ixd etzzyde exfgyk
zrya mpyiy zecled jkitle ,mitzeyk mpic oi`e ,ziad zqitzl
dipw zaygp dwelgd oi`y meyn ,dnda xyrna miaiig dwelg

,xyrna miaiig jk xg` mdl ecleeiy zecled s`e ,'gewl' xeht oi`e
xyrn aeig mdilr lge ,mda mitzey miaygp miyxeid oi`y oeik

.dnda
:wlegd zrc z` d`ian `xnbdeléôà ,øîà ïîçð áøåm`e÷ìç §©©§¨¨©£¦¨§

elhpe ,da eidy miyiizde miicbd xtqn itl dyexid z`ãâðk íééãb§¨¦§¤¤
íéøîBà ïéà ,íéLééz ãâðk íéLééúe íééãby xxazdyB÷ìç àeä äæ §¨¦§¨¦§¤¤§¨¦¥§¦¤¤§

,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnämiaiygn ep` `l` ,'dxixa oi`'y oeik ©©¦¦¨¨¦¨§¨
e`ay zenda mze`a ewlg z` eig`n dpw cg` lk eli`k z`f
mzqk mpic etzzyde exfgyke ,'migwel'k md ixde ,ezeyxl

dnda xyrn aeig mdilr lg `ly ,mitzey.
opr ax ly ef zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ongp axeeðL àì ,øîà øæòìà éaøåmiyxeiy ,epzpyna df oic §©¦¤§¨¨¨©Ÿ¨
,dnda xyrnn mixehte mixenb mitzeyk miaygp etzzyde exfgy

àlàote`ae÷ìçLeid m` elit` epiidc ,dieey itl dyexid z` ¤¨¤¨§
lhp cg` j` ,oin eze`n mlekäòLzzelecb zendaäøNò ãâðk ¦§¨§¤¤£¨¨

,eig` lhpy zephw zendaäøNòåzephwäòLz ãâðk,zelecb ©£¨¨§¤¤¦§¨
zenda xtqna miyxeidn cg` lk dkf dzin zrya i`ce ixdy
ewlg z` dpew miyxeidn cg` lk mzwelg zra dzry `vnpe ,dey
jkitle ,mixenb mitzey eyrp etzzyde exfgyk jk xg`e ,eig`n
,migewl oicn dnda xyrnn mixeht mda ewlgy mnvr zendad

,mitzey oicn mixeht jk xg` mdl ecleeiy zecled eli`eìáàm` £¨
e÷ìçelhpe ,da eidy zendad xtqn itl dyexid z`äòLz ¨§¦§¨

zendaäøNòå äòLz ãâðkzendaB÷ìç äæ ,øîBà ,äøNò ãâðk §¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥¤¤§
,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnäzendady xxazde ,'dxixa yi'y oeik ©©¦¦¨¨¦¨§¨

exfgyk okle ,eia` zzin zryn xak el eribd ewlga laiwy
,ziad zqitzl ,ezencwl avnd z` exifgdy enk df ixd etzzyde

g dwelg zrya mpyiy zecled jkitle ,mitzey mpi`emiaii
,'gewl' xeht oi`e dipw zaygp dwelgd oi`y meyn ,dnda xyrna
mitzey miyxeid oi`y oeik ,jk xg` mdl ecleiy zecled eli`e

.dnda xyrna miaiig ,mdaïðçBé éaøåe xfrl` iax lr wlgøîà §©¦¨¨¨©
yeléôàm`e÷ìçelhpy epiidc ,zendad xtqn itl dyexid z` £¦¨§

äòLzzendaäøNòå äòLz ãâðkzendaøîBà ïéà ,äøNò ãâðk ¦§¨§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥¥
y xxazdy,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæoi`'y oeik ¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨

xyrn aeig mdilr lg `le ,mda mitzey miyxeid lk `l` ,'dxixa
.dnda
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שני עמ' ב

gi wxt aÎl`eny - mi`iap
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(Ë).ÌÂÏ˘·‡ ‡¯˜ÈÂ:ופגע מקרה ·ÔÈלשון Ô˙ÈÂ
.ı¯‡‰ ÔÈ·Â ÌÈÓ˘‰רבותינו ב)אמרו י שלף(סוטה :

תחתיו: פתוחה גיהנם וראה שערו, לקוץ חרבו

(·È).¯Ú�· ÈÓ Â¯Ó˘:ישמרנו לידו שיבא מי כל

(„È).ÍÈ�ÙÏ ‰ÏÈÁÂ‡ ÔÎ ‡Ïבקשה עוד אבקש לא

אלך: אני כי ·Ô.(ÁÈ)ממך, ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡ ÈÎממלא

כמותי: חשוב ויהיה ˘ÈÓ.מקומי, ¯ÈÎÊ‰ ¯Â·Ú·אקים

היה: חשוב ובנין אבן, מצבת לי

cec zcevn
(Ë).‡¯˜ÈÂ,הפרד על רוכב והיה וגו', אבשלום נזדמן במקרה

בה ונסתבך האלה, ענף תחת הפרד עם בא מפניהם ובנוסו
מתחתיו: עבר הפרד כי באויר, תלוי ונשאר ראשו, שער

(‡È).˙È‡¯ ‰�‰Âוהיה הרגתו לא מדוע בראיה, לי מה כאומר
שאם לדעת, לך היה לומר: רצה וגו', לך לתת עלי כן אם

מתן: ממני מקבל היית Â‚Â'.(È·)הרגתו Ï˜Â˘ ÈÎ�‡ ÂÏÂ
כבר אם אפילו לומר: רצה וגו', שוקל הייתי אנכי אם אפילו

וגו': ידי אשלח לא כסף, אלף ואפילו כפי, אל ˘Â¯Óשקלו
.ÈÓ:בנחת עמו לבוא בו שמרו לידו, שיבוא ‡Â(È‚)מי

.È˙È˘Ú,יודע לבל הדבר מעלים הייתי אם ואף לומר: רצה
המרד כי בנפשי, שקר עושה הייתי אותה, עשיתי אם הלא

נפש: לעון יחשב בו, ולשקר המלך „·¯.בדבר ÏÎÂרצה
יחקור כי המלך, מן נעלם יהיה לא דבר שום הלא אף לומר:
מבלי מנגד תעמוד שאתה ידעתי לו, וכשיודע הרגו, מי לדעת

מידו: אותי ÔÎ.(È„)הציל ‡Ïעוד שאבקש ונכון טוב לא
לי: רב ידי כי ÈÁ.לפניך, Â�„ÂÚשלשת בו שתקע עם

האלה: לב מול תלוי חי, עוד היה Â‚Â'.(ÊË)השבטים, Ú˜˙ÈÂ:מלרדוף יחדלו אשר ÂÈ‡·.לסימן Í˘Á ÈÎחדלו לא אבל
Ï‡¯˘È.(ÊÈ)מעצמם: ÏÎÂ:אבשלום עם ודוגמתוÁ˜Ï.(ÁÈ)אשר שמו, לזכרון העצה זאת לעצמו לקח לומר: (במדבררוצה

א) קרח:טז ויקח :.Ô· ÈÏ ÔÈ‡:מתו כבר למעלה הנזכרים בניו ˘ÈÓ.כי ¯ÈÎÊ‰ ¯Â·Ú·לזאת ידו, על שמי לשיזכר בן לי אין
לזכרון: שמו, על וקראה מצבה ‰'.(ËÈ)הציב ÂËÙ˘ ÈÎ:אויביו מיד נקמתו לנקום משפטו, עשה

oeiv zcevn
(Ë).‡¯˜ÈÂ:מקרה והוא˘Í·Â.מלשון בסמ"ך, סובך כמו

כמו ענף, יג)ענין כב שם(שם על כן ויקרא בקרניו בסבך :

בזה: זה ומסובכים מה:‰‡Ï‰.שנאחזים אילן שם
(‡È).ÛÒÎ ‰¯˘Ú:דכסף סלעין עסר יונתן: ÂÏÂ(È·)תרגם
.ÈÎ�‡וכן אנכי, יט)ואם ח אותם:(שופטים החייתם לו :(‚È)Â‡

.È˙È˘Ú:עשיתי העלמה:ÁÎÈ„.אם מרחוק:Ó�‚„.ענין
(„È).ÔÎכמו ונכון, טוב ו)ענין יב כן:(שם לדבר יכין ולא :

.‰ÏÈÁÂ‡כמו ג)אבקש, ה אדוני:(מלכיםֿב אחלי :.ÌÈË·˘
‰‡Ï‰.ותחבם:ÌÚ˜˙ÈÂ.שרביטים: ·Ï·,האלה באמצעית

לכל ההיא המלה הושאל הגוף, באמצע הוא הלב כי ועל
וכן יא)מצוע, ד השמים:(דברים לב עד :(ÂË).·‡ÂÈ ÈÏÎכלי

כמוÍ˘Á.(ÊË)זיינו: טז)מנע, כב חשכת:(בראשית ולא :

(ÊÈ).˙ÁÙ‰:וחפירה גדול:‚Ï.בור מלשוןÓˆ·˙.(ÁÈ)תל
גבוה: בנין לומר רוצה ‡·˘ÌÂÏ.מצבה, „È:אבשלום מקום

(ËÈ).‰ˆÂ¯‡:ההליכה מהירות ענין
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.c,ïBaìwä ïî ïéøeèôe äîäa øNòîa ïéáéiçoebkäæa e÷ìç àlL ©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©¨§¤Ÿ¨§¨¤
äæáezqitza oiicr zendady oeike ,zendaa `le mitqka `l - ¨¤

mikiiyk miaygp miqkpd `l` ,mitzeyk miaygp mpi` ziad
miaygp ,lwyd zivgn iable .dnda xyrna miaiige ,zg` zeyxl

.oealw ztqezn mixehte ,cgi mdipy xear ozep mdia` eli`k
:`xnbd dywnàèéLt-miheyt dinxi iax xn`y el` mipic ixd §¦¨

aex zn`a :`xnbd zvxzn .mrinydl jixv did dnle ,md
y ote`d mpn` ,miycegn mpi` mipte`de÷ìç àìå äîäaa e÷ìç̈§©§¥¨§Ÿ¨§

déì àëéøèöéà íéôñkamixehty ,eprinydl dinxi iax jxved - ©§¨¦¦§§¦¨¥
c ,mdipynàðéîà Czòã à÷ìñxnel jzrca dler didy itl - ¨§¨©§¨¨¦¨
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,mitqkd z` s`e ,dyexid lk z` wlgl micner mdy mzrc

,ïBaìwa eáéiçéìå,lwyd zivgn cgi mipzepd mc` ipa ipy oick §¦©§©¨§
,oealw siqedl aiig cg` lkyïì òîLî à÷xacd oi`y dinxi iax ¨©§©¨

zivgn z` dpnn epzp m` ,ziad zqitza dyexidy onf lk `l` ,ok
.dndaa ewlg xak m` s`e ,oealw ztqedn mixeht md ,lwyd

xyrnn miyxeid xeht iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:dndaeðL àì ,ïðò áø øîàexfgy miyxeiy df oic dpyp `l - ¨©©¨¨Ÿ¨

,dnda xyrnn mixehte mixenb mitzeyk miaygp etzzydeàlà¤¨
ote`aLe ,miyiize miicb eyxie÷ìç,ipennd dieey itl dyexid z` ¤¨§
epiidez ãâðk íééãb,íééãb ãâðk íéLééúe íéLééaygp df ote`ay §¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦

lk dkf dyexid zrya ixdy ,eivg z` eig`n 'gwel'k mdn cg` lk
dpw mly icb cg` lhpyke ,miyiiza mbe miicba mb mdn cg`
z` eig`n dpw ,mly yiiz eig` lhpyke ,icba ewlg z` eig`n
mzqk mpic ixd ,el` zendaa etzzyde exfgyke .yiiza ewlg
oicn xyrnn mixeht mda etzzydy mnvr zendady ,mitzey

.'mitzey' oicn mixeht mdizeclee ,'gewl'ìáàm`e÷ìçz` £¨¨§
elhpe ,da eidy miyiizde miicbd xtqn itl dyexidãâðk íééãb§¨¦§¤¤

øîBà ,íéLééz ãâðk íéLééúe íééãblk ly ewlg lr xnel yi - §¨¦§¨¦§¤¤§¨¦¥
y ,mdn cg`,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæmze`y ,xnelk ¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨

yi'y oeik ,eia` zzin zryn xak el eribd ,ewlga laiwy zenda
okle ,eia`n yxiy zenda mze` z` laiw cg` lky xxaede ,'dxixa
,ezencwl avnd z` exifgdy enk df ixd etzzyde exfgyk
zrya mpyiy zecled jkitle ,mitzeyk mpic oi`e ,ziad zqitzl
dipw zaygp dwelgd oi`y meyn ,dnda xyrna miaiig dwelg

,xyrna miaiig jk xg` mdl ecleeiy zecled s`e ,'gewl' xeht oi`e
xyrn aeig mdilr lge ,mda mitzey miaygp miyxeid oi`y oeik

.dnda
:wlegd zrc z` d`ian `xnbdeléôà ,øîà ïîçð áøåm`e÷ìç §©©§¨¨©£¦¨§

elhpe ,da eidy miyiizde miicbd xtqn itl dyexid z`ãâðk íééãb§¨¦§¤¤
íéøîBà ïéà ,íéLééz ãâðk íéLééúe íééãby xxazdyB÷ìç àeä äæ §¨¦§¨¦§¤¤§¨¦¥§¦¤¤§

,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnämiaiygn ep` `l` ,'dxixa oi`'y oeik ©©¦¦¨¨¦¨§¨
e`ay zenda mze`a ewlg z` eig`n dpw cg` lk eli`k z`f
mzqk mpic etzzyde exfgyke ,'migwel'k md ixde ,ezeyxl

dnda xyrn aeig mdilr lg `ly ,mitzey.
opr ax ly ef zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ongp axeeðL àì ,øîà øæòìà éaøåmiyxeiy ,epzpyna df oic §©¦¤§¨¨¨©Ÿ¨
,dnda xyrnn mixehte mixenb mitzeyk miaygp etzzyde exfgy

àlàote`ae÷ìçLeid m` elit` epiidc ,dieey itl dyexid z` ¤¨¤¨§
lhp cg` j` ,oin eze`n mlekäòLzzelecb zendaäøNò ãâðk ¦§¨§¤¤£¨¨

,eig` lhpy zephw zendaäøNòåzephwäòLz ãâðk,zelecb ©£¨¨§¤¤¦§¨
zenda xtqna miyxeidn cg` lk dkf dzin zrya i`ce ixdy
ewlg z` dpew miyxeidn cg` lk mzwelg zra dzry `vnpe ,dey
jkitle ,mixenb mitzey eyrp etzzyde exfgyk jk xg`e ,eig`n
,migewl oicn dnda xyrnn mixeht mda ewlgy mnvr zendad

,mitzey oicn mixeht jk xg` mdl ecleeiy zecled eli`eìáàm` £¨
e÷ìçelhpe ,da eidy zendad xtqn itl dyexid z`äòLz ¨§¦§¨

zendaäøNòå äòLz ãâðkzendaB÷ìç äæ ,øîBà ,äøNò ãâðk §¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥¤¤§
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yeléôàm`e÷ìçelhpy epiidc ,zendad xtqn itl dyexid z` £¦¨§

äòLzzendaäøNòå äòLz ãâðkzendaøîBà ïéà ,äøNò ãâðk ¦§¨§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥¥
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xyrn aeig mdilr lg `le ,mda mitzey miyxeid lk `l` ,'dxixa
.dnda
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(éø÷ åéìäàì)ñ:çéåiçá Bì-áviå ç÷ì íìLáàå(éø÷ åéiçá)éì-ïéà øîà ék Cìnä-÷îòa øLà úávî-úà §Ÿ¨¨§©§¨´Ÿ¨©À©©¤³§©¨Æ§©¨Æ¤©¤Æ¤Æ£¤´§¥¤©¤½¤¦³¨©Æ¥¦´
ñ:äfä íBiä ãò íBìLáà ãé dì àøwiå BîL-ìò úávnì àø÷iå éîL øékæä øeáòa ïáèéõòîéçàå ¥½©£−©§¦´§¦®©¦§¨³©©¤Æ¤Æ©§½©¦¨³¥¨Æ©´©§¨½©−©¬©¤«©£¦©³©
:åéáéà ãiî ýåýé BèôL-ék Cìnä-úà äøOáàå àp äöeøà øîà ÷Bãö-ïa¤¨Æ¨©½¨´¨½̈©£©§−̈¤©¤®¤¦§¨¬§Ÿ̈−¦©¬Ÿ§¨«
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(Ë).ÌÂÏ˘·‡ ‡¯˜ÈÂ:ופגע מקרה ·ÔÈלשון Ô˙ÈÂ
.ı¯‡‰ ÔÈ·Â ÌÈÓ˘‰רבותינו ב)אמרו י שלף(סוטה :

תחתיו: פתוחה גיהנם וראה שערו, לקוץ חרבו

(·È).¯Ú�· ÈÓ Â¯Ó˘:ישמרנו לידו שיבא מי כל

(„È).ÍÈ�ÙÏ ‰ÏÈÁÂ‡ ÔÎ ‡Ïבקשה עוד אבקש לא

אלך: אני כי ·Ô.(ÁÈ)ממך, ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡ ÈÎממלא

כמותי: חשוב ויהיה ˘ÈÓ.מקומי, ¯ÈÎÊ‰ ¯Â·Ú·אקים

היה: חשוב ובנין אבן, מצבת לי

cec zcevn
(Ë).‡¯˜ÈÂ,הפרד על רוכב והיה וגו', אבשלום נזדמן במקרה

בה ונסתבך האלה, ענף תחת הפרד עם בא מפניהם ובנוסו
מתחתיו: עבר הפרד כי באויר, תלוי ונשאר ראשו, שער

(‡È).˙È‡¯ ‰�‰Âוהיה הרגתו לא מדוע בראיה, לי מה כאומר
שאם לדעת, לך היה לומר: רצה וגו', לך לתת עלי כן אם

מתן: ממני מקבל היית Â‚Â'.(È·)הרגתו Ï˜Â˘ ÈÎ�‡ ÂÏÂ
כבר אם אפילו לומר: רצה וגו', שוקל הייתי אנכי אם אפילו

וגו': ידי אשלח לא כסף, אלף ואפילו כפי, אל ˘Â¯Óשקלו
.ÈÓ:בנחת עמו לבוא בו שמרו לידו, שיבוא ‡Â(È‚)מי

.È˙È˘Ú,יודע לבל הדבר מעלים הייתי אם ואף לומר: רצה
המרד כי בנפשי, שקר עושה הייתי אותה, עשיתי אם הלא

נפש: לעון יחשב בו, ולשקר המלך „·¯.בדבר ÏÎÂרצה
יחקור כי המלך, מן נעלם יהיה לא דבר שום הלא אף לומר:
מבלי מנגד תעמוד שאתה ידעתי לו, וכשיודע הרגו, מי לדעת

מידו: אותי ÔÎ.(È„)הציל ‡Ïעוד שאבקש ונכון טוב לא
לי: רב ידי כי ÈÁ.לפניך, Â�„ÂÚשלשת בו שתקע עם

האלה: לב מול תלוי חי, עוד היה Â‚Â'.(ÊË)השבטים, Ú˜˙ÈÂ:מלרדוף יחדלו אשר ÂÈ‡·.לסימן Í˘Á ÈÎחדלו לא אבל
Ï‡¯˘È.(ÊÈ)מעצמם: ÏÎÂ:אבשלום עם ודוגמתוÁ˜Ï.(ÁÈ)אשר שמו, לזכרון העצה זאת לעצמו לקח לומר: (במדבררוצה

א) קרח:טז ויקח :.Ô· ÈÏ ÔÈ‡:מתו כבר למעלה הנזכרים בניו ˘ÈÓ.כי ¯ÈÎÊ‰ ¯Â·Ú·לזאת ידו, על שמי לשיזכר בן לי אין
לזכרון: שמו, על וקראה מצבה ‰'.(ËÈ)הציב ÂËÙ˘ ÈÎ:אויביו מיד נקמתו לנקום משפטו, עשה

oeiv zcevn
(Ë).‡¯˜ÈÂ:מקרה והוא˘Í·Â.מלשון בסמ"ך, סובך כמו

כמו ענף, יג)ענין כב שם(שם על כן ויקרא בקרניו בסבך :

בזה: זה ומסובכים מה:‰‡Ï‰.שנאחזים אילן שם
(‡È).ÛÒÎ ‰¯˘Ú:דכסף סלעין עסר יונתן: ÂÏÂ(È·)תרגם
.ÈÎ�‡וכן אנכי, יט)ואם ח אותם:(שופטים החייתם לו :(‚È)Â‡

.È˙È˘Ú:עשיתי העלמה:ÁÎÈ„.אם מרחוק:Ó�‚„.ענין
(„È).ÔÎכמו ונכון, טוב ו)ענין יב כן:(שם לדבר יכין ולא :

.‰ÏÈÁÂ‡כמו ג)אבקש, ה אדוני:(מלכיםֿב אחלי :.ÌÈË·˘
‰‡Ï‰.ותחבם:ÌÚ˜˙ÈÂ.שרביטים: ·Ï·,האלה באמצעית

לכל ההיא המלה הושאל הגוף, באמצע הוא הלב כי ועל
וכן יא)מצוע, ד השמים:(דברים לב עד :(ÂË).·‡ÂÈ ÈÏÎכלי

כמוÍ˘Á.(ÊË)זיינו: טז)מנע, כב חשכת:(בראשית ולא :

(ÊÈ).˙ÁÙ‰:וחפירה גדול:‚Ï.בור מלשוןÓˆ·˙.(ÁÈ)תל
גבוה: בנין לומר רוצה ‡·˘ÌÂÏ.מצבה, „È:אבשלום מקום

(ËÈ).‰ˆÂ¯‡:ההליכה מהירות ענין



nקיד wxt mildz - miaezk

mildzndÎ`

.îà:øBîæî ãåãì çvðîìá:éúòåL òîLiå éìà èiå ýåýé éúée÷ äe÷âèéhî ïBàL øBaî | éðìòiå ¹©«§©¥À©§¨¦¬¦§«©´Ÿ¦¦´¦§Ÿ̈®©¥¬¥¹©À©¦§©¬©§¨¦«©©«£¥³¦¦¬¨»¦¦¶
:éøLà ïðBk éìâø òìñ-ìò í÷iå ïåiäãeçèáéå eàøééå íéaø eàøé eðéäìàì äläz Lãç øéL | éôa ïziå ©Å̈¥¬©−̈¤©¤¬©©¹§©À¥¬£ª¨«©¦¥Ä§¦̧¦¬¨¨»§¦¨¶¥«ÅŸ¥¬¦§´©¦´§¦¨®§¹¦§§À

:ýåýéaä:áæë éèNå íéáäø-ìà äðô-àìå Bçèáî ýåýé íN-øLà øábä-éøLà ©«Ÿ̈«©§¥«©¤À¤£¤¨´−§Ÿ̈¦§©®§Ÿ¨¨¬¤§¹¨¦À§¨¥¬¨¨«

i"yx

(·).'‰ È˙ÈÂ˜ ‰Â˜כנגד הוא גם זה ומזמור במצרים,

ישראל: ‡ÈÏ.כל ËÈÂ:אזנו(‚).ÔÂ‡˘ ¯Â·Óמאסירים

ים: המיית ומשאון מצרים ‰ÔÂÈ.של ËÈËÓהים מן

בלע"ז: פיינ"ש רפש לשון אשוריÔ�ÂÎ.היון הכין

Á„˘.(„)וצעדי: ¯È˘:הים לשון¯‰·ÌÈ.(‰)שירת

כמו ג')גסות הרהיבוני(ישעיה שהם הנער, ז')ירהבו :(שיר

.·ÊÎ ÈË˘Âשטימשט הכזב אחרי הישר מדרך ים

בלע"ז: איטורנ"אנץ

cec zcevn
(‚).ÔÂÈ‰ ËÈËÓ:ויורד שוקע הוא בה העומד ÚÏÒ.אשר ÏÚ

וקשה: מגולה ‡˘È¯Â.במקום Ô�ÂÎעמדי על לעמוד רגלי הכין
עוד: לשקוע ¯·ÌÈ.(„)ולא Â‡¯È'ה בהשגחת יראו כאשר

בו: ויבטחו ממנו וכו':‡˘¯È.(‰)יפחדו אשרי ÏÂ‡ויאמרו
.‰�Ù:בהם ÊÎ·.לבטוח ÈË˘Â:וכזב הבל הרהורי אחר הנוטים

oeiv zcevn
(‚).ÔÂ‡˘במשאון שנאה מכסה כמו כ"ז)חושך ‰ÔÂÈ.:(משלי

מצולה ביון טבעתי וכן המים בקרקעית אשר (לקמןהרפש

כמו¯‰·ÌÈ.(‰)רגלי:‡˘È¯Â.:ס"ט) והתחזקות גאוה ענין
בזקן הנער ג')ירהבו אל(ישעיה ישט אל כמו נטייה ענין ושטי

לבך ז')דרכיה :(משלי

xe` ldi
ושטיאשריה רהבים אל פנה ולא מבטחו ה' שם אשר הגבר

הוי' שם אשר הגבר אשרי מקץ ר"פ ברבות וארז"ל כזב.
לשר שאמר ע"י רהבים אל פנה ולא יוסף. זה מבטחו
ולכאורה שנים. שתי לו נתוסף והזכרתני זכרתני כ"א המשקים
אומר איך א"כ מבטחו ה' שם אשר שנק' דמאחר מובן אינו
פי' משה והידי דסתרי. תרתי זהו שהרי רהבים אל שפנה עליו
שבוש וזהו יוסף. כמו עשה שלא האיש אשרי דר"ל זר פי' שם
הענין אך יוסף. זה מבטחו ה' שם אשר בפי' אומר שהמדרש
בטחונו הצדיק יוסף שיתלה ח"ו וז"ל וישב ס"פ הבחיי כמ"ש
שהשם כוונתו היתה אבל לבדו. בהשם רק המשקים בשר
ידו על נס לו שיעשה כדי זה המשקים שר אליו הזמין יתעלה
כו' הוא סיבות ע"י הצדיקים הקב"ה שהצלת הידוע מן כי
שהי' בזה נענש לכך סבה לבקש בו כיוצא לצדיקים ראוי ואין
אליו יזמין שהוא כולן הסבות בעל שהוא בהקב"ה לבטוח לו
לעון נחשב כמותו ולצדיקים אותם הוא שיבקש מבלתי הסבה
השערה כחוט אפילו הצדיקים עם מדקדק הקב"ה שהרי
מבטחו ה' שם אשר הגבר אשרי הפסוק פי' זהו וא"כ עכ"ל.
בבשר בטחונו תלה ולא בהקב"ה בטח יוסף שבודאי יוסף זה
ולצדיק סבה. שבקש מה לעון לו נחשב ואעפ"כ ח"ו. ודם
סבה. לשום אפילו רהבים אל יפנה שלא צ"ל הי' כמותו גדול
פשיטא שזה בהן יבטח שלא ר"ל דאין פנה ולא לשון וזהו
כו'. בעלמא סבה לשם גם אליהן פנה לא שגם ר"ל אלא הוא
חיוב שיש ר' פ"ג הבטחון שער דבח"ה ע"ז להקשות יש אך
וכיון עד החמישית והקדמה בד"ה ע"ש בסבות לעסוק
פ"ד שם וכ"כ ע"ש. כו' הסבות על הגלגול חיוב שהתברר
ית' הבורא גזרת אל מסור ענינו כי אמונתו בירור ועם וז"ל
מוצא אתה כן ועל כו'. תועלתו לסיבת להתגלגל חייב הוא כו'
לחסרון לו נחשב ולא כו' שאול ושמע אצך איך אומר שמואל
ע"ש. כו' ירפא ורפא ממ"ש ראי' הביא עוד כו' בבטחונו
השתחוה שיעקב מצינו שהרי יותר עוד הקשה נ"ע ואדמו"ר
ומדוע ע"ז נענש ולא מנחה לו לשלוח סבות כמה ועשה לעשו

מעולם מאצי' שרשו שיעקב ותירץ לעון. לו נחשב ביוסף
דאצילות קליפות עשו בחי' זה לעומת יש ששם התיקון
ע"כ באדם האדם שלט אשר עת ויש התהו. מעולם ששרשם
מהתהו למעלה שרשו יוסף אבל כו'. נכנע צ"ל לפעמים
שלמעלה הדר השמיני מלך דא"ק מיסוד נמשך שהוא והתיקון
זה לעומת שם ואין לתיקון מתהו המתקן והוא ותיקון מהתהו
זה נחשב אצלו דוקא ע"כ כלל להכנע צריך הי' לא לכן כלל
יעקב על שגם משמע וישלח ר"פ ובמדרש עכ"ד. כו' לעון
דהנה אפ"ל לפ"ז וגם א"ע. השפיל מדוע קפידא זה הי'
שיש כו' אלקיך הוי' מעם אות לך שאל ע"פ במ"א מבואר
דשם יו"ד ע"י ונמשכים מהטבע לגמרי היוצאים נגלים נסים
הטבע בלבוש שמתלבשים נסים ויש למעלה הגבה וזהו הוי'
דשם אחרונה ה' ע"י ונמשך כו' אסתר ע"י דפורים נס כענין
גבוה הי' שיוסף י"ל ע"ז ולכן כו'. שאלה העמק וז"ס הוי'
הי' יוסף אבל כו' דבריאה מרכבה הם שבטים י"ב כי מאד
המתלבשים לנסים נצרך הי' לא לו דאצילות יסוד עליון צדיק
למעלה הוא שהרי אחרונה ה' ע"י שנמשכים הטבע בלבוש
ממשיך היסוד כי כו' למעלה הגבה מבחי' היינו זו מבחי'

כו': תתאה ה' אל החו"ב שפע
דפי'עוי"ל השערה. כחוט עליהם מדקדק הבחיי מ"ש ע"פ

שבין טעמא הפסיק ענין שזהו פסק ערך פ"ג שכ"ט בפרדס
הב' בעתיק האחד אשר הרחמים יג"מ שלפני הוי' שמות שני
עתיקא. אור לגילוי להעלותם כחוה"ש עליהם ומדקדק בז"א
מתלבש אזי דז"א הוי' משם נמשך כשהגילוי י"ל וע"כ
שמש וזהו"ע כו' נקרא אני נכתב כשאני לא ע"ד בלבושים
כו'. וכלים לבושים שהן בסבות העסק הותר וע"כ כו' ומגן
וכמ"ש לבוש שא"צ נגלה נס הוא מע"ק הגלוי כשנמשך אבל
בפי' ע"ש כו' משה ישיר אז ע"פ א' נ"ד בשלח בזח"ב
שבהם י"ה גילוי נגד שנים שתי ליוסף נתוספו וע"כ הרמ"ז.

כו': ע"ק אור מאיר
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בפסוק נאמר אכילתה: מעלת על הגמרא מביאה 'הגרגיר', שהוזכר לט)אגב ד ב' (מלכים

ארת', ללּקט הׂשדה אל אחד אורות:'ויצא מהו הגמרא מּׁשמיּהמבארת ּתנא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשמן נקרא לּמה יֹוחנן, רּבי אמר ּגרּגיר. זה מאיר, גרגירּדרּבי 'אֹורֹות',של ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

העיניםמפני את שאוכלם.ׁשּמאירֹות למי ְִִֵֶֶַָ
ּגרּגיר [הּמֹוצא] (המוציא) הּונא, רב לאכלֹובשוק,אמר יכֹול באופןאם בשוק ְְְִִֵַַַַָָָָ

אנשים, יראוהו עיניו,שלא ּגּבי על מעבירֹו לאו, ואם לואֹוכלֹו, יהיה בזה שגם ְְֲִִֵֵַַַָָ
ּפּפא,תועלת. רב לעינים,אמר מאיר שהוא שאמרנו מצרנאהמדוברגרגיר ּבגרּגירא ְְְִִַַַָָָָָָָ

זרע סביבותיו אין שהרי השדה, בקצה יותר חזק הגידול שכח לפי במיצר, הגדל בגרגיר -

כוחו. את שיכחיש אחר

הגמ מביאה כיפור, ביום מטומאה השמירה על שהזכרנו בעניןאגב אורח של הזהירות את רא

אכסנאיהטומאה: רב, אמר ּגיּדל רב חבירו,אמר בבית המתארח יאכל- לא ְְִֵַַַַַַַָָֹֹ
הבית.ּביצים, בני על ומתגנה קרי לידי שמביאים ּבעללפי ׁשל ּבטּליתֹו ייׁשן ולא ְְִִִֵֶַַַַֹ

טליתו.הּבית את ויטנף קרי יראה שמא ביום, בה שמתכסה ִַַ
מקלע ּכי מגיערב, כשהיה היהלדרׁשיׁש- לשם], לילך רגיל שהיה מכריז,[־מקום ְְְְִִִִַַַַ

ליֹומא הויא אגרשנה.מאן מכן ולאחר אחד ליום לי להינשא רוצה אשה איזו רבוכן- ְְַַַָָ
מקלע ּכד מגיענחמן כשהיה היהלׁשכנציב- מקום, שם הויא- מאן מכריז ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָ

אחד.ליֹומא ליום לי להינשא רוצה מי במקום- בהיותם נשים נשאו כיצד הגמרא: מקשה ְָ
ּבמדינהאחר, אּׁשה אדם יׂשא לא אֹומר, יעקב ּבן אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהתניא,

זה יזּדּווגּו ׁשּמא אחרת, ּבמדינה אּׁשה ויׂשא וילְך זוזֹו, במדינה שהוליד הבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
זה האחרת,אצל במדינה שהוליד הבת נֹוׂשאעם (ואב אחֹותֹו נֹוׂשא אח ונמצא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָ

ממזרּות, ּכּוּלֹו העֹולם ּכל ּוממּלא ממזרים,ּבּתֹו), דין יהיה לילדיהם ועלשהרי ְְְִֵֵַַַָָָ
נאמר כט)זה יט זּמה'.(ויקרא הארץ הגמרא:'ּומלאה רּבנןמתרצת -אמרי, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אחר, במקום אשה שנושאים חכמים להּותלמידי אית קולקלא יש חשיבותם מחמת - ְִָָ
אחותו. את ישא שאח חשש ואין חכמים, אותם בני שהם בניהם על מפורסם

ש למדים אנו נחמן ורב רב של המקרה להינשא.מן שתבעוה ביום לבועלה אשה נושאים היו

כן, עושים היו כיצד הגמרא: ּתבעּוהמקשה רבא, ונתּפּייסהלאשהוהאמר להּנׂשא, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָ
להיטהרצריכהלהינשא, כדי שנתפייסהליׁשבהאשה נקּיים,ימיםׁשבעהמיום ְְְִִִִֵֵָָ

הגמרא: מתרצת ונטמאת. דם ראתה חימוד מחמת שמא נחמן,רּבנןשחוששים ורב רב - ַָָ
להּו מֹודעּו הוּו מודיעיםאֹודּועי היו ד- ידי על אחד, ליום להינשא רוצה מי הזו ההכרזה מקדמיאת הוּו מקדימיםמקדם שהיו - ְְְְְֲֲִֵֵַַ

מגיעים, שהיו לפני ימים ׁשלּוחאשבעה יושבותּומׁשּדרי היו רוצות שהיו הנשים ולכן הזו, ההכרזה את להכריז כדי שלוחים ומשלחים - ְְְֵַָ
נוסף: תירוץ לנושאן. יכולים היו לשם הגיעו כשרבנן ומיד נקיים, אימא,שבעה ּבעית רקואי נחמן ורב להּורב מיחדי הוּו יחּודי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָ

לנשים, יתאוו שלא לעצמם הועילו אותן, בעלו שלא ואף בועלין. היו ולא עמן, מתייחדים ּפת- לֹו ׁשּיׁש מי ּדֹומה ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶֶַלפי
ּבסּלֹו, ּפת לֹו ׁשאין למי בסלוּבסּלֹו, פת לו שאין רעב,שמי הוא אינותמיד אשה שנשוי שמי משום אשה, נושאים היו ולכך ְְְִֵֶַַַ

אשה. לו שאין אדם כמו לנשים מתאווה

היום,משנה בסדר גדול הכהן לפני שקראו ּדיןלאחר ּבית זקני גדולמסרּוהּו הכהן ּכהּוּנהאת חפינתלזקני סדר את שילמדוהו ְְְְְִִִֵֵֵָָ
קשה. עבודה שהיא אבטינסהקטורת, ּבית [לעליית] הקטורת,והעלּוהּו עשיית מקום הוא אתוהׁשּביעּוהּוששם דין בית זקני ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָ

על הקטורת את מניחים שהיו הצדוקים כמעשה ולא הקדשים, קודש בתוך האש על הקטורת את שיניח התורה כדין שיעשה גדול, הכהן

הקדשים. לקודש נכנסים היו בטרם שהשביעוהווהאש דיןנפטרּולאחר בית להםזקני איׁשיכשהשביעוהוו.והלכּו לֹו, -אמרּו ְְְְְְְִִִֶָָָ
ּבּביתאדוני ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עליָך אנּו מׁשּביעין ּדין, ּבית ּוׁשליח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ּובֹוכה ּפֹורׁש הּוא לָך. ּׁשאמרנּו מה מּכל ּדבר ּתׁשּנה ׁשּלא צדוקי,הּזה, שהוא אותו שחשדו ּובֹוכיןעל ּפֹורׁשין .והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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בפסוק נאמר אכילתה: מעלת על הגמרא מביאה 'הגרגיר', שהוזכר לט)אגב ד ב' (מלכים

ארת', ללּקט הׂשדה אל אחד אורות:'ויצא מהו הגמרא מּׁשמיּהמבארת ּתנא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשמן נקרא לּמה יֹוחנן, רּבי אמר ּגרּגיר. זה מאיר, גרגירּדרּבי 'אֹורֹות',של ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

העיניםמפני את שאוכלם.ׁשּמאירֹות למי ְִִֵֶֶַָ
ּגרּגיר [הּמֹוצא] (המוציא) הּונא, רב לאכלֹובשוק,אמר יכֹול באופןאם בשוק ְְְִִֵַַַַָָָָ

אנשים, יראוהו עיניו,שלא ּגּבי על מעבירֹו לאו, ואם לואֹוכלֹו, יהיה בזה שגם ְְֲִִֵֵַַַָָ
ּפּפא,תועלת. רב לעינים,אמר מאיר שהוא שאמרנו מצרנאהמדוברגרגיר ּבגרּגירא ְְְִִַַַָָָָָָָ

זרע סביבותיו אין שהרי השדה, בקצה יותר חזק הגידול שכח לפי במיצר, הגדל בגרגיר -

כוחו. את שיכחיש אחר

הגמ מביאה כיפור, ביום מטומאה השמירה על שהזכרנו בעניןאגב אורח של הזהירות את רא

אכסנאיהטומאה: רב, אמר ּגיּדל רב חבירו,אמר בבית המתארח יאכל- לא ְְִֵַַַַַַַָָֹֹ
הבית.ּביצים, בני על ומתגנה קרי לידי שמביאים ּבעללפי ׁשל ּבטּליתֹו ייׁשן ולא ְְִִִֵֶַַַַֹ

טליתו.הּבית את ויטנף קרי יראה שמא ביום, בה שמתכסה ִַַ
מקלע ּכי מגיערב, כשהיה היהלדרׁשיׁש- לשם], לילך רגיל שהיה מכריז,[־מקום ְְְְִִִִַַַַ

ליֹומא הויא אגרשנה.מאן מכן ולאחר אחד ליום לי להינשא רוצה אשה איזו רבוכן- ְְַַַָָ
מקלע ּכד מגיענחמן כשהיה היהלׁשכנציב- מקום, שם הויא- מאן מכריז ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָ

אחד.ליֹומא ליום לי להינשא רוצה מי במקום- בהיותם נשים נשאו כיצד הגמרא: מקשה ְָ
ּבמדינהאחר, אּׁשה אדם יׂשא לא אֹומר, יעקב ּבן אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהתניא,

זה יזּדּווגּו ׁשּמא אחרת, ּבמדינה אּׁשה ויׂשא וילְך זוזֹו, במדינה שהוליד הבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
זה האחרת,אצל במדינה שהוליד הבת נֹוׂשאעם (ואב אחֹותֹו נֹוׂשא אח ונמצא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָ

ממזרּות, ּכּוּלֹו העֹולם ּכל ּוממּלא ממזרים,ּבּתֹו), דין יהיה לילדיהם ועלשהרי ְְְִֵֵַַַָָָ
נאמר כט)זה יט זּמה'.(ויקרא הארץ הגמרא:'ּומלאה רּבנןמתרצת -אמרי, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אחר, במקום אשה שנושאים חכמים להּותלמידי אית קולקלא יש חשיבותם מחמת - ְִָָ
אחותו. את ישא שאח חשש ואין חכמים, אותם בני שהם בניהם על מפורסם

ש למדים אנו נחמן ורב רב של המקרה להינשא.מן שתבעוה ביום לבועלה אשה נושאים היו

כן, עושים היו כיצד הגמרא: ּתבעּוהמקשה רבא, ונתּפּייסהלאשהוהאמר להּנׂשא, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָ
להיטהרצריכהלהינשא, כדי שנתפייסהליׁשבהאשה נקּיים,ימיםׁשבעהמיום ְְְִִִִֵֵָָ

הגמרא: מתרצת ונטמאת. דם ראתה חימוד מחמת שמא נחמן,רּבנןשחוששים ורב רב - ַָָ
להּו מֹודעּו הוּו מודיעיםאֹודּועי היו ד- ידי על אחד, ליום להינשא רוצה מי הזו ההכרזה מקדמיאת הוּו מקדימיםמקדם שהיו - ְְְְְֲֲִֵֵַַ

מגיעים, שהיו לפני ימים ׁשלּוחאשבעה יושבותּומׁשּדרי היו רוצות שהיו הנשים ולכן הזו, ההכרזה את להכריז כדי שלוחים ומשלחים - ְְְֵַָ
נוסף: תירוץ לנושאן. יכולים היו לשם הגיעו כשרבנן ומיד נקיים, אימא,שבעה ּבעית רקואי נחמן ורב להּורב מיחדי הוּו יחּודי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָ

לנשים, יתאוו שלא לעצמם הועילו אותן, בעלו שלא ואף בועלין. היו ולא עמן, מתייחדים ּפת- לֹו ׁשּיׁש מי ּדֹומה ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶֶַלפי
ּבסּלֹו, ּפת לֹו ׁשאין למי בסלוּבסּלֹו, פת לו שאין רעב,שמי הוא אינותמיד אשה שנשוי שמי משום אשה, נושאים היו ולכך ְְְִֵֶַַַ

אשה. לו שאין אדם כמו לנשים מתאווה

היום,משנה בסדר גדול הכהן לפני שקראו ּדיןלאחר ּבית זקני גדולמסרּוהּו הכהן ּכהּוּנהאת חפינתלזקני סדר את שילמדוהו ְְְְְִִִֵֵֵָָ
קשה. עבודה שהיא אבטינסהקטורת, ּבית [לעליית] הקטורת,והעלּוהּו עשיית מקום הוא אתוהׁשּביעּוהּוששם דין בית זקני ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָ

על הקטורת את מניחים שהיו הצדוקים כמעשה ולא הקדשים, קודש בתוך האש על הקטורת את שיניח התורה כדין שיעשה גדול, הכהן

הקדשים. לקודש נכנסים היו בטרם שהשביעוהווהאש דיןנפטרּולאחר בית להםזקני איׁשיכשהשביעוהוו.והלכּו לֹו, -אמרּו ְְְְְְְִִִֶָָָ
ּבּביתאדוני ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עליָך אנּו מׁשּביעין ּדין, ּבית ּוׁשליח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ּובֹוכה ּפֹורׁש הּוא לָך. ּׁשאמרנּו מה מּכל ּדבר ּתׁשּנה ׁשּלא צדוקי,הּזה, שהוא אותו שחשדו ּובֹוכיןעל ּפֹורׁשין .והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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.ïéã:meid xcqa eiptl e`xwyéð÷æì
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minq zxehw eiptg `lne (fh `xwie)

sc) onwlck `id dyw dceare 'ebe

:(:fn.ñðéèáà úéáz` oiyer eid

:'ipnnq oiaxrne eze` oiyzek zxhwd

.åäåòéáùäåowzl iwecv `di `ly

opixn`ck mipta qipkdle uegan

:(:hi sc onwl) `xnba.éùéà:ipec`

.äëåáå ùøåô àåä:(my) 'nba yxtn



xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zexeka(oey`x meil)

:ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyLîç Bì eéäzenda ¥¦¥¨¨¥
Lîçå äéððç øôëazendaúBôøèöî ïéà ,éðúBò øôëaaiigzdl ¦§©£©§¨§¨¥¦§©¨¦¥¦§¨§

,lin mipye miyely mdipia yiy meyn ,dnda xyrnaBì àäiL ãò©¤§¥
dndaéøBtéöa úçàzg` dnday ixd .el` mixtk oia z`vnpy ©©§¦¦

.zenda yng `l` cv lka oi` m` mb ztxvn rvn`aàúáeéz§§¨
.áøc§©

dîbøz[cinrd-]ìàeîL`ziixad z`,áøc àaélàzg`e'y ©§§¨§¥©¦¨§©
`l` ,xtk lka zenda yng eidy `yixd lr aeqp epi` 'rvn`a

òLz eéäL ïBâkzenda,òöîàa úçàå ,ïàkî òLúå ïàkî §¤¨¥©¦¨§¥©¦¨§©©¨¤§©
oeik ,oztxvn zirvn`dyàéääc[zirvn`d±]àéæçå àëäì àéæç §©¦©§¨§¨¨§©§¨

àëäì.xyrl onilydl cv lkay zendal sxhvdl die`x ± §¨¨
:efn ef zewegxd zenda sexiv ly sqep ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©

ìe ,àttìàeîLick da oi` m` mb ztxvn zirvn`dy xaeqd ¨¨§§¥
,zenda xyr milydl,äòBø eléôà,rvn`a xb `ed m`,ïôøöî £¦¤§¨§¨

eléôàåwx m`äòBø ìL åéìk,rvn`a,ïôøöîdrexdy meyn ©£¦¥¨¤¤§¨§¨
mtxvnd cg` dpen yiy `vnpe ,mzgwl ick my zkll cizr

.xyrnl
:df sexiva wtq d`ian `xnbdéàî äòBøc àaìk ,éMà áø éòa- ¨¥©©¦©§¨§¤©

liren m`d ,drex ly ealk did mixtkd ipy oia m` oicd dn
m`d ,md wtqd iccve .`l e` mtxvléúàå déì éø÷c ïåékoeik - ¥¨§¨¥¥§¨¥

,eil` `a drexd oi`e ,`a `ede alkl `xew drexdyéôøèöî àìŸ¦§¨§¦
.xcrd lkl cg` dpen oi`y meyn ,zetxhvn zendad oi` ±Bà

dééúàå ìæéîì eäéà Cøèöîe éúà àìc ïéðîéæ ,àîìcoi` minrt - ¦§¨¦§¦§Ÿ¨¥¦§¨¥¦§¥©§¨§¥
dpen yiy enk aygp ok m`e ,ezgwl eil` jled drexde ,`a alkd

:`xnbd dwiqn .xyrnl mtxvnd xcrd lkl cg`.e÷éz¥
:dpyna epipy.äîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiä øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©§¥¨

:xi`n iax ly enrha dpc `xnbdeðL àì ,énà éaø øîàocxidy ¨©©¦©¦Ÿ¨
,wiqtnàlàkøLb íL ïéàL,ocxid ixar ipy oia xagndìáà ¤¨¤¥¨¤¤£¨

yk,øLb íL Léd,ïôøöî øLb.cvl cvn xearl zelekiy oeik ¥¨¤¤¤¤§¨§¨
:`xnbd zxne`àeä ïáøwéî àìc íeMî àîìàdfn gken ± ©§¨¦§Ÿ¦¨§¨

xarn zkll mileki mpi`y meyn `ed wiqtn ocxidy mrhdy
:`ziixan `xnbd dywn .xarl,éáéúéî,`ziixaa epipyBì eéä ¥¦¥¨

zenda xyrCìéàå Cìéà ïcøiä éøáò éðLa,df cvne df cvn -Bà ¦§¥¤§¥©©§¥¥¨§¥¨
zexfetn eidyúBàìéèáà éðLa,zg` zeklna milecb mikxk ipy ± ¦§¥©§¦¨

ïBâkjxkå øîð ìLjxkly,éøBîð,dfl df mikenqy it lr s`ïéà §¤¨¥§¨¦¥
éøö ïéàå ,ïéôøèöîøîBì Ca zexfetn eid m`yõøàå õøàì äöeç ¦§¨§¦§¥¨¦©¨¨¨¤¨¨¤

,dywe .zetxhvn opi`y ,[l`xyi ux`ae±]õøàå õøàì äöeç àäå§¨¨¨¨¤¨¨¤
,mdipia xdp oi`yéîc øLb LiL íB÷îkcg` mewnk miaygp md ± ¦§¤¥¤¤¨¥

,xyb ici lr mixaegn eiwlg ipyyéðz÷å`ziixaa,ïéôøèöî àì §¨¨¥Ÿ¦§¨§¦
gkene ,zetxhvn opi` lin jeza zendad lk m` elit`y rnyne
ipya zexfetnd zenda sxvn xyb xeaigy xn`y in` axk `ly

.zenewn
:wiqtn ocxidy xi`n iaxl xg` mrh d`ian `xnbdéaø øîà àlà¤¨¨©©¦

øîàc ,øéàî éaøc déîòè eðééä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§©§¥§©¦¥¦§¨©
àø÷oinipa ipa zlgp lrúàôì BúBà ìBaâé ïcøiäå' (ë çé òùåäé) §¨§©©§¥¦§¦§©

,'äîã÷y ixd ,gxfn cvl mzlgp leab `ed ocxidy xnelkáeúkä ¥§¨©¨
BàNòl ocxid z`,Bîöò éðôa ìeábipy oia wiqtiy `ed oic jkle £¨§¦§¥©§
.eixar

:`xnbd dywnäzòî àlàm` ,wiqtn 'leab' e`yr aezkdy xacy ¤¨¥©¨
enk ,'leab' e`xwpy xg` hayl df hay oiay zelgpd zeleab mb ok

xn`py'ìeábä øàúå''ìeábä äìòå' ,(ãé çé íù)(áé çé íù),ike §¨©©§§¨¨©§
Bîöò éðôa ìeáb BàNò áeúkä énð éëäxn`p mda mb ike ± ¨¦©¦©¨£¨§¦§¥©§

zenda wx dhwp `ziixad `lde ,sexivd z` ewiqti mleaby
zvxzn .zetxhvn opi`y l`xyi ux`e ux`l dvega zexfetnd

:`xnbdíúä éðàLs`y ,mihayd zelgp zeleaba xacd dpey - ¨¦¨¨
meyn ,miwiqtn mpi` z`f lka ,'leab' `xwp mdn cg` lky it lr

àø÷ øîàcux`d zeleab hexitaíëì äéäz úàæ' (áé ãì øáãîá) §¨©§¨Ÿ¦§¤¨¤
,'áéáñ äéúBìeáâì õøàäy dfn micneleìeáb ìàøNé õøà dlek ¨¨¤¦§¤¨¨¦¨¤¤¦§¨¥§

,àéä ãçà.diwlg oia miwlgn mihayd zelgp zeleab oi`e ¤¨¦

:`xnbd dywnéëä éà,miwiqtn mpi` mihayd zelgp zeleaby ¦¨¦
énð ïcøézvxzn .wiqti `l ,oinipa zlgp leab `edy ,ocxid mb ± ©§¥©¦

df weqta xn`p :`xnbd,'õøà'ux`d jezay zeleabd wxy cnll ¤¤
,miwlgn mpi`,ïcøé àìå.wiqtn ecal ocxid okle §Ÿ©§¥
:`xnbd dywn,'ïcøé' éðz÷c eðééä àaà øa àéiç éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¦¨©©¨©§§¨¨¥©§¥

,wiqtne 'leab' `xwp ocxid xdp wxy meynnà éaøì àlàé ¤¨§©¦©¦
úBøäð eäleëì eäðéðúéìick xyb lireny xn`y in` iaxl mle` ± ¦§¦§§§§¨

zendady meyn `ed wiqtn ocxidy mrhdy dfn rnyn ,sxvl
df oic xi`n iax xn` recn dywi ok m` ,dfl df zkll mileki mpi`
:`xnbd dwiqn .zexdpd x`y lk iabl `le ocxid iabl `weec

.àéL÷©§¨
:mi`pz zwelgna df oecip dlez `xnbdéàpúk (àîéì)df oecip ± ¥¨§©¨¥

,mi`pz zwelgna ielz ,wiqti `le l`xyi ux` aygp ocxid m`d
xn`py,'ïòðk äöøà ïcøiä úà íéøáBò ízà ék' (é äì øáãîá)¦©¤§¦¤©©§¥©§¨§¨©

`weecy rnyne'äöøà'z`xwp `id ux`d ±àìå ,'ïòðk õøà' ©§¨¤¤§¨©§Ÿ
ïcøiän wlg epi` `edyéaø .äøéúa ïa äãeäé éaø éøác ,ïòðk õøà ©©§¥¤¤§¨©¦§¥©¦§¨¤§¥¨©¦

àeä éøä ,øîBà éçBé ïa ïBòîL[aezkd±]øîBàoae`x ihay iabl ¦§¤©¥£¥¥
ocxid xara dlgp elhpy dypn hay ivge cbe(åè ãì íù)Egwl'¨§

mzlgp,'äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øáòîzekinqn yexcl yie ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨
,'egxi ocxi'äîy myk ±Bçøiz`xwpóà 'ïòðk õøà'dïcøéaygp ©§¥¤¤§¨©©©§¥
.'ïòðk õøà'epi`y oeik ,wiqtn ocxid dxiza oa dcedi iaxly `vnp ¤¤§¨©
i ux`n wlgwlg `ed s` ik ,wiqtn epi` igei oa oerny iaxle .l`xy

.l`xyi ux`n
:'ocxi' `xwp ocxid xdp lk `ly zx`an `xnbdøa øa äaø øîà̈©©¨©©

ïéà ,ïðçBé éaø øîà äpç`xwpàlà ,'ïcøé'jynpy ewlg wxúéaî ©¨¨©©¦¨¨¥©§¥¤¨¦¥
ähîìe Bçøéiptn ezeaiyg lhay oeilrd ewlg `le ,glnd mi xarl §¥§©¨

:`xnbd zx`an .oldlck ,zelecb zenia axrznyàúëìä éàîì± §©¦§§¨
oic dfi` iabl,df oecip xn`pàîéìéàm` ±øãBðìinn dzyi `ly ¦¥¨§¥

ik ,oekp df oi` ixd ,oezgzd ewlg inina `l` xq`p `ly ,ocxid
,`ed mixcpa llkdì øçà Clädéì eø÷c àëéä ìëå ,íãà éða ïBL ©¥©©§§¥¨¨§¨¥¨§¨¥

el mi`xew miyp`y xdpa mewn lke ±,déì øñzéà 'ïcøé'oeike ©§¥¦§©¥
xeq` epnn xcepd ,'ocxi' ocxid xdp ly ekxe` lkl mi`xew miyp`y

.elekaàlàxn`p df oecipìoipräîäa øNòî,oezgzd ewlg wxy ¤¨§©§©§¥¨
.oeilrd ewlg `le ,eixar ipyay zendad oia wiqtn ocxid ly

:opgei iaxk `ziixa d`ian `xnbd,éëä énð àéðzewlg wxy ©§¨©¦¨¦
,'ocxi' `xwp ocxid xdp ly oezgzd,ñééît úøònî àöBé ïcøé©§¥¥¦§¨©©§¨

Cläîexaere ±àéøáè ìL änéáe éëáéñ ìL dnéazxpk ±,dnéáe §©¥§©¨¤¦§¦§©¨¤§¤§¨§©¨
íBãñ ìL,glnd mi ±ìôBðå CìBäåribn eteqae ±ïéàå ,ìBãbä íiì ¤§§¥§¥©¨©¨§¥

`xwpàlà 'ïcøé'jynpd ,oezgzd ewlgähîìe Bçéøé úéaîd`x] ©§¥¤¨¦¥§¥§©¨
.[xei`

:ocxid xdp ly eny oipra oecl dkiynn `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
,'ïcøé' BîL àø÷ð änì ,ïðçBé éaø øîà àaàmeynïcî ãøBiL± ©¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§©§¥¤¥¦¨

.'oc' `xwpd mewnn `veiyéMà áøì àaà éaø déì øîà,ïezà ¨©¥©¦©¨§©©¦©
dì eúéðúî íúäî,eny zernynn z`f mzcnl mz` ±àëäî ïðà ¥¨¨©§¦¨£©¥¨¨

dì ïðéðúî(fn hi ryedi) aezkdn df epcnl epgp`e ±Bì eàø÷iå' ©§¦©¨©¦§§
ìì'íäéáà ïc íLa ïc íLì' ,÷çöé éaø øîàå .'ñééît' Bæ 'íL, §¤¤¨§¥¨£¦¤§¨©©¦¦§¨¤¤©§¨

àöBé ,àéðúåd xdp,ñééît úøònî ïcøé.ocn `vei ocxidy ixd §©§¨¥©§¥¦§¨©©§¨
àðcøéc déúeøëæ ,àðäk áø øîà`vei ocxid xdp ly exewn ± ¨©©©£¨©§¥§©§¥¨

,ñééît úøònîokleøîàc àëéämc`úøònî íéî àðéúL àì' ¦§¨©©§¨¥¨§¨©Ÿ¨¥¨©¦¦§¨©
'ñééît,qiint zxrnn min dzy` `l ±àðcøé déleëa déì øñzéà ©§¨¦§©¥§¥©§¥¨

.ocxid inin lka xq`p ±àãák àîãc àúeøëæmcd ly exewn ± ©§¨¦§¨©§¨
,cakdn `vei sebaçBnépL ãák ,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¥¤¦©
úéòéáøa ànhîmixryn ,dwyn dyrpe genipy ,zn ly cak - ¦©¥¦§¦¦

zifka eze` mixryn oi`e ,lde`a `nhnd mc oick ziriaxa eze`
.mc `ed caky gkene ,xyakúøt àiîc àúeøëæzenin lk xewn ± ©§¨§©¨§¨

,zxt xdpn ribn mlera zexdpdøãBpä ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©©¥
dzyi `lyéîénîxdpa øeñà ,úøôziizyúBîéî ìëzexdpd ¦¥¥§¨¨§¨¥
.íìBòaL:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéà ¤¨¨¥¦¨¥¦¥¨

'úøôc éîénî àðéúL àì' øîàc,zxt xdp ininn dzy` `l ±éî §¨©Ÿ¨¥¨¦¥¥¦§¨¥
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המשך בעמוד זכק

oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

.rvn`a oztxvn ixetive ,oilin miylye mipy dippg xtkl ipzer xtknäîâøú
áøã àáéìà ìàåîùixii`c ,i`w `yix` e`l Ð "rvn`a zg`" ipzwc `dc Ð

.'ek o`kn ryze o`kn ryz el yiy oebk `l` .yngaìàåîùìåiedizc ira `lc Ð

dnda mey el oi`e rvn`a dxic el yi drex elit` ,oipnd sexivl `iifg zirvn`

.otxvläòåø ìù åéìë åìéôàåoigpen Ð

drexc eteqe li`ed ,otxvn Ð xtk eze`a

."dpen" dia opixwe ,dilwyne mzd lfinl

éúàå äéì éø÷ãlfin drex jixhvin `le Ð

."dpen" dia `pixw `le ,mzdïáø÷éî àìã
zendad `l ,ef lv` ef jlil mileki oi`y Ð

.drex `leúåàìéèáàipy ,y"cixhpew =

.zg` zeklnae ,zeikxt`éøåîðå øîðipy Ð

ab lr s` ,zetxhvn oi` ze`liha`

.cg` lina efl ef zekenqcíù ùéù íå÷îë
éîã øùâdvegc ipzwe .xdp my oi` `dc Ð

ecner olek [elit`e] ,l`xyi ux`e ux`lz

ux`l dvega efe ux`a efy `l` ,lin jeza

.oitxhvn oi` Ðåúåà ìåáâé ïãøéäåxtqa Ð

.mihayd on cg` leaba (gi) ryediàìà
äúòîx`ze" mihayd zlgpa aizkc lk Ð

ipta leab haye hay lkc inp ikd ,"leabd

zlgpae df hay zlgpa el yi m`e ,envr

,oitxhvn oi` Ð (df hay zlgpae) df hay

lin xyr dyy jeza elit`eéàîà ,ïë íà
"õøàå õøàì äöåç" è÷ðíëì äéäú úàæ

'åâå.zg` ux` de`yr olek o`pny xg`l Ð

õøà,"ux`d mkl didz z`f" `xwa aizk Ð

zeleab `le ,cg aiyg ux`c dizeleab

.ocxicéîà éáøì,ewgxinc meyn xn`c Ð

!oiwiqtn zexdpd lk :ipziléàðúë (àîéì)
i` wiqti `le ,orpk ux` aeyg ocxi i` Ð

.`läèîìå åçéøé úéáîdn lk la` Ð

,`ed ocxi `l Ð egixin dlrnl jiync

.milecb minia axrzny ,ezeaiyg lhac

øãåðìzezyl xzen `di ocxid on xcepdc Ð

.dlrnle egixinïãî.mewn my ÐïåúàÐ

.dl ezipzn "ocxi" `nyc `iwecnúøòîî
ñééîô.iz` ocn `nl` Ðàðãøéã äéúåøëæ

.ocxi ly exwir Ðàîãã àúåøëæxwir Ð

.cak ied mcdàîèî.ld`a ÐúéòéáøáÐ

.znd mc zxezaúøô éîéîî àðéúù àìÐ

oeyl xg` jlde .xn`w zxt mi`xwpd min

xg` `l` ezrc oi` xcepd mc`c ,mc` ipa

.mewn eze`l zexwl libx `edy myìë
úåøäðäyelyn ueg dhnl mleray Ð

zexdpd lky ,oegibe oeyite lwcg :zexdp

.myn mi`a mleray
àúðéò
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øîàenk `le ,(gi) ryedi xtqa aizk oinipa leaba Ð dncw z`tl eze` leabi `xw

.mixtqa aezkyéðàùaiaq dizeleabl ux`d mkl didz z`f `xw xn`c mzd

"leabd dlre" "leabd x`ze" dlrn ly i`xwe .`xw i`d aizk "irqn dl`e" zyxta Ð

leab lkc "irqn dl`"c `xw i`d opireny`e .haye hay lk welig lk ryedi xtqa aizk

qxhpewd yxity enk `le .cg` l`xyi ux`

rnync ,zg` ux` d`yr o`pny xg`lc

i`dc ,ok epi`e .cg` mewna miaezk mdipyc

.mi`iapa aizk i`de `ziixe`a aizk

øáòîdn aizk dgxfn dncw egxi ocxil

ocxi"n i` :xn`z m`e Ð 'ek ux` egixi

dnka aizk df Ð yewzi`c ,yixcw "egixi

aizkc `xw i`d iziin `wecc :xnel yie !zenewn

inegz dpny xg`l "irqn dl`"a,l`xyi ux`

zehnd ipy" cr 'ebe "dyn evie" :(my) aizke

egxi ocxil xarn mzlgp egwl dhnd ivge

ux` xwirn ded ocxic rnync ."dgxfn dncw

egixiy enk ,zehnd ipy leab llka `le l`xyi

.mleab llka e`lïéàegxi zian `l` ocxi

jiync dn la` :qxhpewa yxit Ð dhnle

lhac ,`ed ocxi e`l Ð egixin dlrnl

dywe .milecb minia axrzny dizeaiyg

itl ezeaiyg lha dlrnl m`c :eyexitl

axrzp xak ixdy ,inp dhnl ok m` Ð axrzny

axrzpy it lr s` :xnel yie !dlrnl minia

on `vei dhnly zeidl leki ,minia dlrnl

xn`wck ,zaexrz `la jlede [minid] mind

`ixah ly dniae ikaq ly dnia jldny jenqa

rnyn .lecbd mil ltepe jlede ,mecq ly dniae

mia ltepe jlede minid mze` lkn `veiyk xkipc

zyxta dax ziy`xaa inp opixn`cke .lecbd

`le `glnc `ni eb jldn `pcxi oicdc :ziy`xa

ivn dedc :qxhpewd yexitl dyw ,edine .axrzn

xzei egixin dhnl ezeaiyg lha xninl

agxzn egixin dhnly `ed zn`c .dlrnln

oinipa dhn dhnl leabc ,glnd mil jlede xzei

izkck ,sqei ipa oiae dcedi ipa oia dedryedia a

,l`xyi ux` ly abpn cner did dcedie ,(gi)

dcedi leabe .rvn`a oinipae ,oetvn sqei ipae

l`xyi ux` jxe` lk wifgn did,axrnl gxfnn

,egxfn lka dcedil cner did glnd mie

Ð ekezl [ltepe] ltep ocxid dlk didy mewnae

aizkck ,oetv cvl dcedi ly egxfn dlk my

dncw leabe" :dcedi ipa megz iab (eh) ryedia

leab did ocxide ."ocxid dvw cr glnd mi

leabi ocxide" :seqa aizkck ,oinipa ly egxfn

ly ipetv leab dpnyke ."dncw z`tl eze`

on oetv leab mdl" :aizk axrnl gxfnn oinipa

xda dlre egxi szk l` leabd dlre ocxid

ocxid on ,mdly ipetvd leab cvn :yexit ."dni

szk xar l` dlre ,xvind ligzn gxfnay

xar l` axrnd l` myn dlre ,oetvn egixi

z`vnp ,egixi ly epetva hegd jyene ,ocxi

dpene xfege .oinipa wlga hegd on miptl egixi

zinexc leab jk xg`e ,mexcl oetvn axrn leab

gxfn cvl zinexc leab seqae .gxfnl axrnn

glnd mi oeyl l` leabd ze`vez eide" :aizk

,yexit ."abp leab df dabp ocxid dvw l` dpetv

lk ixd .dcedi leaba mid lky ,oeyl ly dpetv

oetvn jled did ocxidy zegiken ze`xwnd

cvl oinipa leab seqa glnd mia ltepe ,mexcl

`l dnle .oetvd cvn oinipal did egixie ,mexc

`l `lde ?dlrnle egixin ocxid zeaiyg did

.dhnle egixi zian irzyn "eze` leabi ocxide" `xwc ,dhnle egixi zian `l` ocxil iexw oi`c ,yixc `w `xwnc :yxtl d`xpe !glnd mia ltepy oinipa leab seq cr mini my did
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קיז oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

.rvn`a oztxvn ixetive ,oilin miylye mipy dippg xtkl ipzer xtknäîâøú
áøã àáéìà ìàåîùixii`c ,i`w `yix` e`l Ð "rvn`a zg`" ipzwc `dc Ð

.'ek o`kn ryze o`kn ryz el yiy oebk `l` .yngaìàåîùìåiedizc ira `lc Ð

dnda mey el oi`e rvn`a dxic el yi drex elit` ,oipnd sexivl `iifg zirvn`

.otxvläòåø ìù åéìë åìéôàåoigpen Ð

drexc eteqe li`ed ,otxvn Ð xtk eze`a

."dpen" dia opixwe ,dilwyne mzd lfinl

éúàå äéì éø÷ãlfin drex jixhvin `le Ð

."dpen" dia `pixw `le ,mzdïáø÷éî àìã
zendad `l ,ef lv` ef jlil mileki oi`y Ð

.drex `leúåàìéèáàipy ,y"cixhpew =

.zg` zeklnae ,zeikxt`éøåîðå øîðipy Ð

ab lr s` ,zetxhvn oi` ze`liha`

.cg` lina efl ef zekenqcíù ùéù íå÷îë
éîã øùâdvegc ipzwe .xdp my oi` `dc Ð

ecner olek [elit`e] ,l`xyi ux`e ux`lz

ux`l dvega efe ux`a efy `l` ,lin jeza

.oitxhvn oi` Ðåúåà ìåáâé ïãøéäåxtqa Ð

.mihayd on cg` leaba (gi) ryediàìà
äúòîx`ze" mihayd zlgpa aizkc lk Ð

ipta leab haye hay lkc inp ikd ,"leabd

zlgpae df hay zlgpa el yi m`e ,envr

,oitxhvn oi` Ð (df hay zlgpae) df hay

lin xyr dyy jeza elit`eéàîà ,ïë íà
"õøàå õøàì äöåç" è÷ðíëì äéäú úàæ

'åâå.zg` ux` de`yr olek o`pny xg`l Ð

õøà,"ux`d mkl didz z`f" `xwa aizk Ð

zeleab `le ,cg aiyg ux`c dizeleab

.ocxicéîà éáøì,ewgxinc meyn xn`c Ð

!oiwiqtn zexdpd lk :ipziléàðúë (àîéì)
i` wiqti `le ,orpk ux` aeyg ocxi i` Ð

.`läèîìå åçéøé úéáîdn lk la` Ð

,`ed ocxi `l Ð egixin dlrnl jiync

.milecb minia axrzny ,ezeaiyg lhac

øãåðìzezyl xzen `di ocxid on xcepdc Ð

.dlrnle egixinïãî.mewn my ÐïåúàÐ

.dl ezipzn "ocxi" `nyc `iwecnúøòîî
ñééîô.iz` ocn `nl` Ðàðãøéã äéúåøëæ

.ocxi ly exwir Ðàîãã àúåøëæxwir Ð

.cak ied mcdàîèî.ld`a ÐúéòéáøáÐ

.znd mc zxezaúøô éîéîî àðéúù àìÐ

oeyl xg` jlde .xn`w zxt mi`xwpd min

xg` `l` ezrc oi` xcepd mc`c ,mc` ipa

.mewn eze`l zexwl libx `edy myìë
úåøäðäyelyn ueg dhnl mleray Ð

zexdpd lky ,oegibe oeyite lwcg :zexdp

.myn mi`a mleray
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øîàenk `le ,(gi) ryedi xtqa aizk oinipa leaba Ð dncw z`tl eze` leabi `xw

.mixtqa aezkyéðàùaiaq dizeleabl ux`d mkl didz z`f `xw xn`c mzd

"leabd dlre" "leabd x`ze" dlrn ly i`xwe .`xw i`d aizk "irqn dl`e" zyxta Ð

leab lkc "irqn dl`"c `xw i`d opireny`e .haye hay lk welig lk ryedi xtqa aizk

qxhpewd yxity enk `le .cg` l`xyi ux`

rnync ,zg` ux` d`yr o`pny xg`lc

i`dc ,ok epi`e .cg` mewna miaezk mdipyc

.mi`iapa aizk i`de `ziixe`a aizk

øáòîdn aizk dgxfn dncw egxi ocxil

ocxi"n i` :xn`z m`e Ð 'ek ux` egixi

dnka aizk df Ð yewzi`c ,yixcw "egixi

aizkc `xw i`d iziin `wecc :xnel yie !zenewn

inegz dpny xg`l "irqn dl`"a,l`xyi ux`

zehnd ipy" cr 'ebe "dyn evie" :(my) aizke

egxi ocxil xarn mzlgp egwl dhnd ivge

ux` xwirn ded ocxic rnync ."dgxfn dncw

egixiy enk ,zehnd ipy leab llka `le l`xyi

.mleab llka e`lïéàegxi zian `l` ocxi

jiync dn la` :qxhpewa yxit Ð dhnle

lhac ,`ed ocxi e`l Ð egixin dlrnl

dywe .milecb minia axrzny dizeaiyg

itl ezeaiyg lha dlrnl m`c :eyexitl

axrzp xak ixdy ,inp dhnl ok m` Ð axrzny

axrzpy it lr s` :xnel yie !dlrnl minia

on `vei dhnly zeidl leki ,minia dlrnl

xn`wck ,zaexrz `la jlede [minid] mind

`ixah ly dniae ikaq ly dnia jldny jenqa

rnyn .lecbd mil ltepe jlede ,mecq ly dniae

mia ltepe jlede minid mze` lkn `veiyk xkipc

zyxta dax ziy`xaa inp opixn`cke .lecbd

`le `glnc `ni eb jldn `pcxi oicdc :ziy`xa

ivn dedc :qxhpewd yexitl dyw ,edine .axrzn

xzei egixin dhnl ezeaiyg lha xninl

agxzn egixin dhnly `ed zn`c .dlrnln

oinipa dhn dhnl leabc ,glnd mil jlede xzei

izkck ,sqei ipa oiae dcedi ipa oia dedryedia a

,l`xyi ux` ly abpn cner did dcedie ,(gi)

dcedi leabe .rvn`a oinipae ,oetvn sqei ipae

l`xyi ux` jxe` lk wifgn did,axrnl gxfnn

,egxfn lka dcedil cner did glnd mie

Ð ekezl [ltepe] ltep ocxid dlk didy mewnae

aizkck ,oetv cvl dcedi ly egxfn dlk my

dncw leabe" :dcedi ipa megz iab (eh) ryedia

leab did ocxide ."ocxid dvw cr glnd mi

leabi ocxide" :seqa aizkck ,oinipa ly egxfn

ly ipetv leab dpnyke ."dncw z`tl eze`

on oetv leab mdl" :aizk axrnl gxfnn oinipa

xda dlre egxi szk l` leabd dlre ocxid

ocxid on ,mdly ipetvd leab cvn :yexit ."dni

szk xar l` dlre ,xvind ligzn gxfnay

xar l` axrnd l` myn dlre ,oetvn egixi

z`vnp ,egixi ly epetva hegd jyene ,ocxi

dpene xfege .oinipa wlga hegd on miptl egixi

zinexc leab jk xg`e ,mexcl oetvn axrn leab

gxfn cvl zinexc leab seqae .gxfnl axrnn

glnd mi oeyl l` leabd ze`vez eide" :aizk

,yexit ."abp leab df dabp ocxid dvw l` dpetv

lk ixd .dcedi leaba mid lky ,oeyl ly dpetv

oetvn jled did ocxidy zegiken ze`xwnd

cvl oinipa leab seqa glnd mia ltepe ,mexcl

`l dnle .oetvd cvn oinipal did egixie ,mexc

`l `lde ?dlrnle egixin ocxid zeaiyg did

.dhnle egixi zian irzyn "eze` leabi ocxide" `xwc ,dhnle egixi zian `l` ocxil iexw oi`c ,yixc `w `xwnc :yxtl d`xpe !glnd mia ltepy oinipa leab seq cr mini my did
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.Bîöò éðôa ìeáb BàNò áeúkä¯øàúå" :äzòî àlà ©¨£¨§¦§¥©§¤¨¥©¨§¨©
"ìeábä äìòå" "ìeábä¯ìeáb BàNò áeúkä éîð éëä ©§§¨¨©§¨¦©¦©¨£¨§

!Bîöò éðôa¯íëì äéäz úàæ" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL ¦§¥©§¨¥¨¨§¨©§¨Ÿ¦§¤¨¤
"áéáñ äéúìáâì õøàä¯ãçà ìeáb ìàøNé õøà dlek ¨¨¤¦§ªŸ¤¨¨¦¨¤¤¦§¨¥§¤¨

.àéä¯!éîð ïcøé ,éëä éà¯àîìLa .ïcøé àìå "õøà" ¦¦¨¦©§¥©¦¤¤§Ÿ©§¥¦§¨¨
àaà øa àéiç éaøì¯éîà éaøì àlà ,ïcøé éðú÷c eðééä §©¦¦¨©©¨©§§¨¨¥©§¥¤¨§©¦©¦

¯ék" :éàpúk àîéì .àéL÷ !úBøäð eäleëì eäðéðúéì¦§¦§§§§¨©§¨¥¨§©¨¥¦
"äöøà" ,"ïòðk äöøà ïcøiä úà íéøáò ízà¯õøà ©¤Ÿ§¦¤©©§¥©§¨§¨©©§¨¤¤

.äøéúa ïa äãeäé éaø éøác ,ïòðk õøà ïcøiä àìå ,ïòðk§¨©§Ÿ©©§¥¤¤§¨©¦§¥©¦§¨¤§¥¨
ïcøéì øáòî" øîBà àeä éøä :øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥£¥¥¥¥¤§©§¥

Bçøi äî ,"äçøæî äîã÷ Bçøé¯ïcøé óà ,ïòðk õøà¯ §¥¥§¨¦§¨¨©§¥¤¤§¨©©©§¥
ïéà :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .ïòðk õøà¤¤§¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥
àîéìéà àúëìä éàîì .ähîìe Bçøé úéaî àlà "ïcøé"©§¥¤¨¦¥§¥§©¨§©¦§§¨¦¥¨

øãBðì¯ì øçà Cläeø÷c àëéä ìëå ,íãà éða ïBL §¥©¥©©§§¥¨¨§¨¥¨§¨
éîð àéðz .äîäa øNòîì àlà !déì øñúéà "ïcøé" déì¥©§¥¦§©¥¤¨§©§©§¥¨©§¨©¦
,éëáéñ ìL dnéa Cläîe ,ñééît úøònî àöBé ïcøé :éëä̈¦©§¥¥¦§¨©©§¨§©¥§©¨¤¦§¦
íiì ìôBðå CìBäå ,íBãñ ìL dnéáe ,àéøaè ìL dnéáe§©¨¤¦¤§¨§©¨¤§§¥§¥©¨
änì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .ähîìe Bçéøé úéaî àlà "ïcøé" ïéàå ,ìBãbä©¨§¥©§¥¤¨¦¥§¦§©¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨

"ïcøé" BîL àø÷ð¯,dì eúéðúî íúäî ïezà :éLà áøì àaà éaø déì øîà .ïcî ãøBiL ¦§¨§©§¥¤¥¦¨£©¥©¦©¨§©©¦©¥¨¨©§¦¨
ìì Bì eàø÷iå" :dì ïðéðúî àëäî ïðàì :÷çöé éaø øîàå ,"íäéáà ïc íLa ïc íLBæ íL £©¥¨¨©§¦©¨©¦§§§¤¤¨§¥¨£¦¤§¨©©¦¦§¨¤¤

;ñééît úøònî àðcøéc déúeøëæ :àðäk áø øîà .ñééît úøònî ïcøé àöBé :àéðúå ,ñééît©§¨§©§¨¥©§¥¦§¨©©§¨¨©©¨£¨©§¥§©§§¨¦§¨©©§¨
"ñééît úøònî íéî àðéúL àì" :øîàc àëéä¯àîãc àúeøëæ .àðcøé déleëa déì øñúéà ¥¨§¨©¨¨¥¨©¦¦§¨©©§¨¦§©¥§¥©§§¨©§¨§¨¨

¯çBnépL ãák :÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãk ;àcák¯àéîc àúeøëæ .úéòéáøa ànèî ©§¨¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¥¤¦©§©¥¦§¦¦©§¨§©¨
¯úøô éîénî øãBpä :áø øîà äãeäé áø øîàc ;úøt¯.íìBòaL úBîéî ìëa øeñà §¨§¨©©§¨¨©©©¥¦¥¥§¨¨§¨¥¤¨¨

"úøôc éîénî àðéúL àì" :øîàc àîéìéà éîã éëéä¯àä ,àðéúL àìc àeä úøô éî ¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨¨¥¨¦¥¥¦§¨¥§¨§¨¨¥¨¨
àðéøçà àøäpî¯äãeäé áø øîàc :"úøtî eúàc íénî àðéúL àì" :øîàc àlà !àðéúL ¦©£¨©£¦¨¨¥¨¤¨§¨©¨¨¥¨¦©¦§¨¦§¨§¨©©§¨
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`oifgeקיח mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

ïééìãîã àúðéò,zxtn mideab eed edpde ,minx mixda zeraepd mind zepir Ð

zxtn ez` ikideúøôã éîìåñ.mleq enk mixda oilere ,rwxwd zgz oiglwn Ð

éòéáøä øäðäå!ez`w dipinc zxn` z`e ,edl aiyg ediipin cgkc Ðúøô àåä
àø÷éòîãoicxtp dylydy ,'ebe "ocrn `vei xdpe" dlrnl xkfpd zxt `ed Ð

.epnnåîù ìáåéglyi laei lre" ,zxt ly Ð

ure ,`xw irzyin miigd ura .'ebe "eiyxy

ob dwynd `ed zxte ,`ed ocr oba miigd

.ocrïéáøå ïéøômey `la daxe lcby Ð

.xhnúøô äáø àãäñux`n cxei zxt Ð

ux`a oicxei minybdyke ,laal l`xyi

ecxiy laaa zxt ied dax `cdq Ð l`xyi

.minybd zngn lcby itl ,`axrna minyb

ïñéð éîåéá äå÷îmiraep miig min dewn Ð

.zexdpa leahl ogipn did `le ,ziaa

yiige ,daxd minyb ecxi minybd zeniay

xdpd jezl ,miarn oithepy min eaxi `ny

edl eedc meyn ,odl efg `lc ,milgef mdy

`pyil ."miig min" aizk afae ,zeaf wtq

on eltpy mze` lr Ð milgefd lr :`pixg`

egliwe elgf rwxwd one ,rwxwl miard

milgef meyn Ð mithep `l i`c .xdpd jezl

dxenzc oey`x wxta opixn`c ,ilqtin `l

epiidc ,dkynda zxdhin dae`yd :(`,ai)

ici lr dewnd jezl miae`y min jiynny

.zexepvïéìçåæ.oiraep Ðéøùú éîåéá éöôîå
did Ð ixyz ineia xdpa zelaeh eidyk Ð

oixewy mipw ly zelvgn mdl dyer

zecnere ,mind jezl okilyne ,y"iielw

dlri `ny yyege ,mzty lv` zexdpa jx hih yi ixyz iniay itl .zelaehe odilr

:opiqxb ikd .uveg didie odilbx lr dlrnl hihàâéìôåäéãéãà äéãéã,xnelk Ð

.l`enyc` l`enyc `biltïéìçåæá ïéøäèî íéîä ïéàmin eed dry lkc Ð

.odilr oiax oithepéøùú éîåéá úøô àìàoilgefe ,oiaxe oixt einin eid zxty Ð

(ixd) minyb ecxi `le uiwd ini seq ixyzy ,cere .oiaexn zepiirnn miraepd

.jixain ditikn xn` lirle ,minyb ininn oiaxzn zexdp ,`nl` .daexn onf

Ð oqip ineia ze`eewn dizxal ciar ded l`enyc dea`c `d :`pixg` `pyil

.ciar ded `l sxegd rvn`a la` ,miaexn minyb ecxiy ,sxegd seq `edy iptn

.ixyz ineia zxt `l` ze`eewn opira dry lkc xne` `edc ,l`enyc` `bilte
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àåäedc ."iriax" edxew ohw `edy iptn `le :yexit Ð `xwirnc zxt`xwirnc zxt `

mi`vei cxtil ligznyke .miy`x drax`l cxtil ligzny mcewn zxt enyy Ð

cqi milwy zyxtae .ekelid jxcl xyeia jled zxte ,[df cvl dfe] df cvl df mixdpd

`edy dax ziy`xaa rnyn oke .zexdp ipy cbpk etwez zxtc :weliqa xilwd xfril` iax

?jled jlew oi` dn iptn :zxtl mixne`y ,lecb

:lwcgl mixne` .ilr oicirn izexit :xne` `ede

riny` i`eld :xne` `ede ?jled jlew dn iptn

zvwe .zxtn ohw lwcgc rnyn .d`x`e ilew

(a,fn zereay) "oiraypd lk" wxta xn`c :dyw

.jlnk jln car Ð "zxt xdp lecbd xdpd cr"

."lecb" edxew l`xyi ux` meyn `wec rnync

òééñî`xdp l`eny xn`c l`enyl dil

l`enyc ab lr s` Ð jixain ditikn

hwpc rnyn xi`n iaxle .zexdpd lka ixii`

mixt eininy "zxt" eny `xwpc ,`wec zxt

,xzei jxazn zxtc meyn `l` epi` Ð miaxe

itl ,inp i` .mixg`d on xzei aeyg `edy itl

mleky my lr ,"zxt" `xwp mlekl y`x `edy

mz epiax yxit oke .[zxtc ditikn] mikxazn

,zexdpd lkn dlrnl `ed zxty itl :daeyza

dlz ,epnn oizey zexdpd lky ,`inx `ede

lk Ð dax `edykc ,ea diaxe dixt aezkd

.oiax zexdpd

äéôéëîmbxznck ,ely rlqn Ð jixain

.dtik = rlq

àøèîo`k Ð zxt dax `cdq `axrna

l`xyi ux`n jled zxtc rnyn

"el` oinen" wxta lirl ziyixtcke ,laal

ux` ly zigxfn zipetva `ed laac ,mlerd axrna ocr obc jk jezn rnyn .(a,cn)

`xza `aa) "xetgi `l"a opixn`e ."`axrn" l`xyi ux`l laa ipa edl ixw ikdle ,l`xyi

zxt `nl` ,'ebe "drxd gztz oetvn" :aizkc ,zcner l`xyi ux` ly zipetva laac (a,dk

.`xwirnc zxt `ed :opixn`ck ,ez`ivi zlgzn `ed jky rnyne .gxfnl axrnn jled

gex epivn mewn lka :xn`wc ,dax ziy`xaa rnyn oke .mlerd axrna ocr obc `nl`

ocr obl mcwn okyie mc`d z` yxbie" :aizkc Ð oey`xd mc` [zhlew] ,zhlew zigxfn

:aizkc Ð inp dyn iabe ."ocr zncw cep ux`a ayie" :aizkc Ð oiw [zhlew] ,"miaexkd z`

`ed oey`xd mc` ea qpkpy dfd mlerdy rnyn ."yny dgxfn mixr yly dyn licai f`"

"dpitqd z` xkend" wxtac :dnize .mlerd axrna [ocr obc] dpin rny ,ocr ob ly egxfna

obc icxee` `tlgc `xtv Ð `ipte `xtv `wneqc i`d `ynyc opixn` (`,ct `xza `aa)

lkn Ð "oincwln" opinbxznc ab lr s`e ."mcwn ocra ob rhie" :aizkcn ,l`eny epiax my yxit oke !gxfna dng zixgyac ,i`w mlerd gxfnac rnyn .ocrikdc ,gxfn inp rnyn mewn

`aac `idde .mlerd axrna diteb ocr la` ,ocr ly egxfn `edy ,iiegcl `ki` `xw ,edine ."oincwln" :mbxzne ,gxfn `edy dax ziy`xaa rnyn "ocr obl mcwn" "ocr zncw" inp

mrhd lr dniz oi`e .gxfnay mpdib ly xe` gkn Ð axrle ,axrnay ocr obc ixcg iab lr xe`d cenr gkn Ð `vei dngyk zixgya `l` ,xn`w ynn `tlg `lc iyextl `ki` `xza

.axrna xaq xne gxfna ocr ob xaq xnc ikda ibiltc xnel xazqn `le ,"`kti` ixn`c `ki`e" :mzd xn`wc ,exne`l jixv yxtpyk oipr lkac ,dféöôîå:qxhpewa yxit Ð ixyz ineia

xni` ,hih `kil `zydc ab lr s`e .lnpa leahz `l dy` :wgvi ax xa l`eny xn`c (a,eq dcp) "zwepiz" wxt rnyn oke .uegi `ly hihd iptn ,mina mdilbx zgz mivtnd zepzepy

.dliah dl dzlr `l Ð dlahe dpal liyaz dpzp :ax xn` lcib ax xn`c `d iziin dxzae ,`kdc l`enyc dea`c jd iziin dxzae .dnvr z` dccny iecic ici lr :yexit .ltp ipeicica

iptn leahl dpxdnz `ly ick ,oze` e`xi `ly mivtn edl qxete ,ixyz inia miphw zexdpdy .zeripv meyn Ð ivtne :yxtn mz epiaxe .ltp ipeicica xni` ,`kil `zydc ab lr s`e

iab lr cenrz `l dy` :lirl mzd xn`wc `iddc `inec .iypi`c ozria meyn leahl zxdnne ,mc` ipa my miievny itl ,lnpa leahz `ly inp `nrh epiide .xity elah `le zyead

."`kil `zydc ab lr s`e" lnpc `idda opiqxb `le .xity dlah `le ,dltp `nlc `zirac meyn :mzd yxtne ,qxg ilkàîùÐ `aex minyb in edl eede oilgefd lr oithep in eaxi

oilgef la` ,oilgef ihernl Ð `wec dewnc oxeay`c :mz epiax xne`e .oxeay`a dewne ,oilgefa xdhn oiirn :mipdk zxeza ipzwck ,oilgefa oixdhn oi` minyb ine :qxhpewa yxitcke

rncÐ miny icia oiirn dn :ipzwc ,mipdk zxeza mzd dl iziin ipd iabc .oxeay`a `wec xdhn dewn la` ,oilgefa s` xdhn oiirnd :xn`w ikd `l` .oxeay` ihernl `wec e`l Ð oii

dn i` .d`q mirax`a dewnde ,`edy lka oiirn Ð "oiirn j`" :xnel cenlz !`edy lka xdhn dewn s` `edy lka xdhn oiirn dn i` .dlgzkl dewn dyr `vi ,miny icia dewn s`

mindy it lr s` ea oilaeh mipdkd eidy ,dnly dyry mIn di`x `iadl yie .oxeay`a dewnde oilgefa oiirn Ð "oiirn j`" :xnel cenlz !oilgefa xdhn dewn s` oilgefa xdhn oiirn¦©

lry dewn oke .oilgef ediy xyt` ok m`e .`ivenk miaewp mixeyd ilbxc ,yxtne ?`ed ilk e`le Ð "ea mipdkd dvgxl dide" :xn`w inlyexiac ,zegcl yi edine .dewna my miqpekn

oiirnd on ewqtpy oiirn inc ,heyt xac df ,edine .xg` cvn oi`veie cg` cvn oiqpkpy xyt` Ð ea laeh lecb odk dide mhir oirn didy (`,`l `nei) "dpennd mdl xn`" wxta deextd

od ixd Ð ewiqtde dkixa iab lr exiardy oiirn :(` dpyn d wxt) ze`eewn zkqna opz `icdae .oixdhny oiirnd on ewqtpy xg`n dewn eyrp ixdy ,jytp dnn oxeay`a oixdhny Ð

dxfray mind zn`n :mzd xn`we .ilkc `inec ,oxeay`a rnyne Ð zexepve oihgn liahdl efg rwxwac (a,fi) migqtc `nw wxta xn`wc ,`igahn ia dwyne .'ek okiynde xfg ,dewnk

oileqte oilgefa oixdhn minid lk :xne` iqei iax ,(`,hw zay) "mivxy dpny" wxta dl iziine (g dpyn g wxt) ze`eewn zkqna opzc `iddn ,ewqtp `l elit` di`x `iadl d`xpe .eid

inp oixdhn Ð (`,c) zekn yixa xn`ck ,iniiwe eewc ab lr s`c xninl iqei iax `z`c rnyne ."mini `xw mind dewnle" :xn`py ,dewnk minid lk :xn`c `nw `pz` bilte .'ek miafl

oi` :`kd xn`wcn mbe .oxeay`a oixdhn `nlr ilekl la` .oilgefa oixdhn iqei iaxle ,oilgefa oixdhn oi` `nw `pzlc ,ikda ibilte .dligf zxez odn lhal aezkd `a `lc ,oilgefa

.oilgef `aex `kilc ab lr s` [mixdhn] oxeay`a `d ,ixdhn `lc `ed oilgefa rnyn Ð cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa mixdhn mindïéàepiax yxit Ð 'ek oilgefa oixdhn mind

`l` ,ikd ol `niiw `l Ð `zhiy `cga iniiw ,'ek `axrna `xhin :xn`c axe ,oqip ineia ze`eewn ciarc dea`e l`enyc ab lr s`c :"millg ilitn eaxyn" zlgznd daeyza mz
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úøôc éîìeñ eäðä :àiLøLî áø øîà !ïééìcéîc àúðéò¥¨¨§¦©§¨£©©§¨§¦¨¨§¨¥¦§¨
.eäðéð¯áø øîà !"úøô àeä éòéáøä øäpäå" :áéúk àäå ¦§§¨§¦§©¨¨¨§¦¦§¨£©©

úøt àeä :á÷òé øa àçà áø àîéúéàå ,÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨§¦¥¨©©¨©©£Ÿ§¨
:øîàpL ,BîL "ìáeé" :øîBà øéàî éaø ,àéðz .àøwéòîc§¥¦¨¨©§¨©¦¥¦¥©§¤¤¡©
änìå ,"åéLøL çlLé ìáeé ìòå íéî ìò ìeúL õòk äéäå"§¨¨§¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨§¨¨

"úøt" BîL àø÷ð¯déì òéiñî .íéaøå íéøt åéîénL ¦§¨§§¨¤¥¨¨¦§©¦§©©¥
ìéøáéî déôékî àøäð :ìàeîL øîàc ,ìàeîLàâéìôe ;C ¦§¥§¨©§¥©£¨¦¥¥¦§¦§¦¨

àáøòîa àøèéî :áø øîà éîà áø øîàc ,áøc¯àãäñ §©§¨©©©¦¨©©¦§¨§©£¨¨¨£¨
äå÷î déúàðáì eäì ãéáò ìàeîLc deáà .úøt äaø©¨§¨£¦§¥¨¥§¦§¨¥¦§¤

ïñéð éîBéa äå÷î ;éøLz éîBéa éötîe ,ïñéð éîBéa¯dì øáñ §¥¦¨©¨¥§¥¦§¥¦§¤§¥¦¨¨©¨
àáøòîa àøèéî :áø øîà éîà áø øîàc ,áøk¯àãäñ §©§¨©©©¦¨©©¦§¨§©£¨¨¨£¨

éî eäì eåäå ,ïéìçBfä ìò ïéôèBð eaøé ànL ;úøt äaø©¨§¨¤¨¦§§¦©©£¦§¨§¥
,déãécà déãéc àâéìôe .éøLú éîBéa éötîe .àaeø íéîLâ§¨¦¨©¨¥§¥¦§¥§¦¨¦¥©¦¥
úøt àlà ïéìçBæa íéøäèð íénä ïéà :ìàeîL øîàc§¨©§¥¥©©¦¦§¨¦§£¦¤¨§¨

.éøLz éîBéaäðùîäðzîa Bì ïzépL Bà ç÷Blä¯øeèt §¥¦§¥©¥©¤¦©§©¨¨¨
.äîäa øNònîàøîâ,àðäk áø øîà éléî éðä àðî ¦©§©§¥¨§¨¨¥¦¥¨©©¨£¨

éða øBëa" :àø÷ øîàcì äNòz ïk éì ïzz Eðàöì EøL,"E §¨©§¨§¨¤¦¤¦¥©£¤§Ÿ§§Ÿ¤
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc zexeka(oey`x meil)

ïééìcéîc àúðéò,mideab mixda miraepy min zepiirn yi ixde - ¥¨¨§¦©§¨
:`xnbd zvxzn .mdn jenp `edy zxt xdpn mi`a mdy okzi ji`e

eäðéð úøôc éîleñ eäðä ,àéLøLî áø øîàmikynp el` min - ¨©©§¨§§¨©§§¥¦§¨¦§
mdy cr zenleq enk mixda oeliqa milere rwxwd zgz zxt xdpn

.mixdd iab lr zepiirna miraep
:`xnbd dywnáéúk àäåzrax` z` zhxtn dxezdyk ixde - §¨§¦

(ci a ziy`xa) xn`p ocr obn mi`veid zexdpdàeä éòéáøä øäpäå'§©¨¨¨§¦¦
,'úøôx`yl xewn epi`e ,mixg`d zexdpd zylyk `edy rnyne §¨

:`xnbd zvxzn .epnn mikynpy zexdpdçöé øa ïîçð áø øîà,÷ ¨©©©§¨©¦§¨
àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -,á÷òé øa àçà áødxezd §¦¥¨©£¨©©£Ÿ

xnel dwcwc'úøô àeä'xdpd `ed zxt xdpy xnel ickàøwéòîc §¨§¥¦¨¨
mXnE oBd z` zFwWdl ocrn `vi xdpe' (i a my) dlrnl xkfpd -§¨¨Ÿ¥¥¥¤§©§¤©¨¦¨
obn `veid xdpd `ed zxt xdpy epiide ,'miW`x drAx`l dide cxRi¦¨¥§¨¨§©§¨¨¨¦

.epnn mikynp mixg`d zexdpd zylye ,ocr
:'zxt' xdp ly eny zece` `ziixa d`ian `xnbdøéàî éaø ,àéðz©§¨©¦¥¦

øîàpL ,BîL 'ìáeé' ,øîBà(g fi dinxi) 'da ghead mc` lräéäå' ¥©§¤¤¡©§¨¨
,'åéLøL çlLé ìáeé ìòå íéî ìò ìeúL õòkdf mc`y ernyne §¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨

zxt ixde ,laei xdpn dzey xy` ,ocr oba xy` miigd url lynp
,'laei' exewna `xwp zxt xdpy ixd ,ocr ob z` dwynd xdpd `ed

änìåocr obn `vei `edy xg`lBîL àø÷ðúøt'meyn ,'åéîénL §¨¨¦§¨§§¨¤¥¨
íéáøå íéøt.xhn mey ea cxei `ly s` ,mnvrn miaxzn eininy - ¨¦§¨¦

ina laehd `nh :dliah zeklda oic ef `ziixan zcnel `xnbd
miqepk mind m` `l` xdhp epi` ,'mithep min' mi`xwpd minyb
zepiirn in la` .`edy lk cxen iab lr milgef mpi`e ,cg` mewna
jk ik ,mzligf zra mb mixdhn ,'milgef min' mi`xwpd zexdp e`

.zr lka zkll mrah
:`xnbd zxne`déì òéiñîmiriiqn `ziixaa xi`n iax ixac - §©©¥

ìéøaéî déôékî àøäð ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLCjxazn xdpd - §§¥§¨©§¥©£¨¦¥¥¦¨¦
,ezriap mewnn miaxzn eininy epiidc ,exewnn xnelk ,erlqn
oi`e ,oilgef eininy mbd ea leahl ozip minybd zcixi zra mb jkle
epi`e zepiirn in xy`n minyb in xzei ea yi dzr `ny miyyeg
dnn xzei envrn min daxne xabzn xdpd ik ,dliahl xyk

.eilr mitiqen minybdy
:ef d`xeda zwelgn yiy d`ian `xnbdáøc àâéìôel`enye - §¦¨§©

,ax zrc lr ef d`xeda wlegàøèéî ,áø øîà énà áø øîàc§¨©©©¦¨©©¦§¨
àáøòîa,l`xyi ux`a myb cxeiyk -úøt äaø àãäñzxt xdp - §©£¨¨¨£¨©¨§¨

l`xyi ux`n cxei zxt xdpy oeik ,laaa jk lr lecbd crd `ed
eixacae .laaa xkip eieaix ,l`xyi ux`a micxei minybdyke ,laal
oky ,einin miaxznyk xdpa leahl oi`y d`xed yi ax ly el`
,minyb zcixi zngn `l` xdpd inn epi` xdpa mind ieaix
in aexy yeygl yie ,milgef md xy`k mixdhn mpi` mdininy

.minyb in md xdpd

`ly bdp l`eny ly eia`y epivn eay ,dyrn d`ian `xnbd
:epa l`enykäå÷î déúàðáì eäì ãéáò ,ìàeîLc deáàdyr - £©¦§¥¨¦§¦§¨¥¦§¤

,miqpekn min ly dewn eizepalïñéð éîBéaick ,oqip ztewza - §¥¦¨
,ozecpn xdhdl dewn mdl `diyéøLz éîBéa éötîeodl oikde - ©¨¥§¥¦§¥

ztewza xdpa zelaeh odyk odilbx zgz oegipiy ick zelvgn
ievn `edy xdpd zizgzay hihd odilbxa waci `ly ,ixyz
welig z` `xnbd zx`ane .ea ozliahl uevgie ,ixyz inia zexdpa

:el` mipnfa eizebdpdïñéð éîBéa äå÷îodl dyr oqip ztewz inia - ¦§¤§¥¦¨
y meyn ,xdpa leahl ogipd `le dewnénà áø øîàc ,áøk dì øáñ̈©¨§©§¨©©©¦

àáøòîa àøèéî ,áø øîà,l`xyi ux`a myb cxeiyk -àãäñ ¨©©¦§¨§©£¨¨¨£¨
,úøt äaøeyeygl yi ok m`ïéôèBð eaøé ànL[minyb in-]ìò ©¨§¨¤¨¦§§¦©
ïéìçBfä,envr xdpd in -àaeø íéîLâ éî eäì eåäåin eidie - ©£¦§¨§¥§¨¦¨

md xy`k mixdhn mpi` minyb ine ,xdpa mind aex minybd
.dewna `weec el` minia leahl odl dxed okle ,xdpd in mr milgef

éøLz éîBéa éötîeoegipiy zelvgn odl oikd ixyz ztewz iniae - ©¨¥§¥¦§¥
uevgie ,xdpd zizgzay hihd odilbxa waci `ly ick ,odilbx zgz

.ozliahl
:ef dklda l`eny ixaca dxizq d`ian `xnbddéãéc àâéìôe§¦¨¦¥

déãécàinn xzei exewnn daxzn xdpy xn`y l`eny ixac - ©¦¥
,envr ixac mixzeq ,ea micxeid minybdíénä ïéà ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¥©©¦

éøLz éîBéa úøt àlà ïéìçBæa íéøäèðmixdhn xdp in oi` - ¦§¨¦§£¦¤¨§¨§¥¦§¥
xdp in `l` ,cg` mewna miqpekn micner mpi`e ,milgef md xy`k
eay minybd in eax `ny yeygl oi` f`y ,ixyz ini ztewza zxt
rnyne ,ez`nehn xdhdl ea leahl mc` lekie ,envr xdpd in lr
eli` ik ,ea micxeid minybd inn xzei exewnn daxzn xdp oi`y
elit` ixdy ,oqip inia mb ea leahl ozip did ,mdn xzei daxzn did
miaxznd xdpd in aexa milha md ,minyb in daxd ea ecxi m`

.exewnn

äðùî
yixtdl miaiigzn mpi` zenda ilray mipte` d`ian dpynd

:dnda xyrnç÷Blä,xg` mc`n zenda dpewd -Bì ïzépL Bà ©¥©¤¦©
zendaî øeèt ,äðzîaodn yixtdl.äîäa øNòn §©¨¨¨¦©§©§¥¨

àøîâ
xyrnn xeht zenda dpzn lawnd e` dpewdy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .dndaéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .dnda xyrnn xeht dpzn lawnd e` dpewdy

,àðäk áø øîàdnn cnlp df oicàø÷ øîàc(hk-gk ak zeny) ¨©©©£¨§¨©§¨
éða øBëa'ì äNòz ïk ,éì ïzz Eðàöì EøBL,'E §¨¤¦¤¦¥©£¤§§§Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zexeka(iriax meil)

zl`ey .eita el `xw `l m` oiae 'ixiyr' eita el `xw dpend m` oia
:`ziixadìBëém`yäàî Bì eéä,mi`lhåmi`lhd z` dpn `l ¨¨¥¨§

`l` ,ixiyrd cr df xg` dfaäøNò äøNò ìèð,mrt lka mdn ¨©£¨¨£¨¨
xfgeãçà ìèðå,mzepnl `la dxyr lk jezn.ïéøOeòî eéäé ìBëé §¨©¤¨¨¦§§¨¦

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzd' ,(my)äæ ïéàå ,'éøéNòyxtedy ©§©¨£¦¦§¥¤
,éøéNò.oipn ici lr `l` 'ixiyr' my oi`y oeikéaøa éñBé éaø £¦¦©¦¥§©¦

,øîBà äãeäé`ed ixd lhpy dn ,df ote`a s`.øNòî §¨¥©£¥
:`xnbd zl`eydéîòè éàîenrh dn -äãeäé éaøa éñBé éaøc ©©§¥§©¦¥§©¦§¨

zyecw lg ,xyrnl mdn yixtne oipn `ll mi`lh lhepa s`y
:`xnbd daiyn .yixtdy dlhd lr xyrnøæòìà àaàk déì øáñ̈©¥§©¨¤§¨¨

àéðúc ,ìîBb ïa,`ziixaa,øîBà ìîBb ïa øæòìà àaàweqta xn`p ¤¥§©§¨©¨¤§¨¨¤¥¥

xyrnn dnexz mipdkl miyixtnd miield znexz iabl xen`d
,(fk gi xacna) milradn elaiwy oey`xíëúîeøz íëì áLçðå'§¤§©¨¤§©§¤

y x`al yie ,'awId on d`lnke oxBd on obCMáeúkä úBîeøú ézLa ©¨¨¦©Ÿ¤§©§¥¨¦©¨¤¦§¥§©¨
,øNòî úîeøz úçàå äìBãb äîeøz úçà ,øaãî,efl efn micnle §©¥©©§¨§¨§©©§©©£¥

,ãîBàa úìhéð äìBãb äîeøzäL íLkz` cen`l ozip ,xnelk §¥¤©§¨§¨¦¤¤§¤
z` cecnl jixv oi`e ,ocne`d it lr mexzle mxezy dn xeriy

,ccny dn it lr mexzle zexitd xeriyåzlhip ok,äáLçîa §§©£¨¨
lekie cv eze`n yixtdl daygna cg` cva eipir ozepy ic ,xnelk
weqtd oeyly meyn ynn yixtd `l m` s` ,xg`d cvdn lek`l

,'mkznexz mkl aygpe' `ed
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' ב



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc zexeka(ipy meil)

,cnll ,eipa oicl eznda oic ywed el` miweqtaeéða' äî'Ezevn - ©¨¤
,weqta dxen`d oad oeictïéàdxen` `id,äðzîáe çe÷ìa`l` ¥§¨©§©¨¨

,el clepd oaaðàö' óà'Eø÷áe Edf weqta xen`dçe÷ìa Bðéà ©Ÿ§§¨¤¥§¨©
äðzîáeodilr aiigzn epi`y ,dpzna el epzip e` dpwy zendaa - §©¨¨

.dnda xyrna
zenieqn zenda hrnn df weqty xnel ozip cvik :`xnbd ddnz

,xyrnnåixdáéúk øBëáa éàä`le ,xekaa wqer df weqt - ©©¦§§¦
:`xnbd zvxzn .dnda xyrnaàø÷ øîàdf weqta xn`p -ïk' ¨©§¨¥

,'äNòze ,dyecwd z` xveid `ed mc`dy rnyneïéðò Bðéà íà ©£¤¦¥¦§¨
øBëáì,xeka oiprl weqtd z` yxtl zexyt` oi` m` -déúéà àìc ¦§§Ÿ¦¥

zkiiy ezyecw oi`y -LBã÷ íçøác ,äéiNòaclepy dryn oky - ©£¦¨§¨¤¤¨
,eil`n yecw `edäîäa øNòîì ïéðò eäðzweqtd z` yexcl yi - §¥¦§¨§©§©§¥¨

dnda xyrn aeig oi`y weqtdn cenll yie ,dnda xyrn oiprl
.dpzna law e` dpwy zendaa `le ,elv` eclepy zendaa `l`

iabl 'dyrz ok' oeyld z` yxtl xyt` i` mpn` :`xnbd dywn
,dnda xyrnl `wec dpeekdy oipn j` ,xekaàîéàå,xn`p `ny - §¥¨

xekal oipr epi` m`,íLàìe úàhçì ïéðò eäðzyi mda s`y §¥¦§¨§©¨§¨¨
leki el` zepaxwa aiegndy cnll ,myicwdl eilr ixdy ,'diiyr'
law e` dpwy zendan `le ,elv` eclepy zendan wx m`iadl

.elv` eclepy ,weqta mixen`d 'jipa'l dneca ,mixg`n
ixd ,eipa oicl eznda oic z` dxezd dyiwdy oeik :`xnbd zvxzn

`ed 'jp`ve jxey'n cnlpy oicdyðác àéîecEoad oeictl dnec - §¨§¦§
,jkn cenll yie ,ywidd dyrp eil`y ,weqta xkfendäîoeict ©

ðaExac edfðàö' óà ,àèç ìò àa BðéàL'EøBLå Emixkfend ¦§¤¥¨©¥§©Ÿ§§§
xaca epiid ,weqtaìò àa BðéàL,àèçweqtd z` ecinrd `l okle ¤¥¨©¥§

.dnda xyrn oiprl `l` ,`hg lr mi`a mdy zeny`e ze`hga
`a epi`y xaca weqtd z` cinrdl gxkd yiy s` :`xnbd dywn

,dnda xyrna ecinrdl gxkd oi` oiicr ,`hg lràîéàå`ny - §¥¨
xekal oipr weqtd oi` m` ,xn`pìå äìBòì ïéðò eäðz,íéîìL §¥¦§¨§¨§¦§¨¦

zendan m`iadl oi`y cnll weqtd `ae ,`hg lr mi`a mpi`y
mc`d lv` eclepy zendan wx `l` ,dpzna epzipy e` zeiepw
`ed 'jp`ve jxey' xn`py dn df oiprl s` :`xnbd zvxzn .envr

ðác àéîecða äî ,EExac edf,äáãðe øãða àa BðéàL`ed `l` §¨§¦§©¦§¤¥¨§¤¤§¨¨
,ezectl daegðàö' óà'EøBLå Excpa `a epi`y oaxw epiid 'ek ©Ÿ§§§

,dacpae xcpa mi`ad minlye dlera edecinrd `l okle ,dacpe
.daeg `edy ,dnda xyrna `l`

:dywne `xnbd dkiynn,àîéàåxekal oipr epi` m`ïéðò eäðz §¥¨§¥¦§¨
,äéiàø úìBòìziaa ze`xidl e`eaa dler aixwdl mc` lk aiigy §©§¦¨

dacpe xcpa `a epi`y daeg oaxw `ede ,milbxd zylya ycwnd
zendan `l` e`iadl oi`y df ywidn cnlpe ,`hg lr `a epi`e

`ed df oaxw :`xnbd zvxzn .elv` eclepyðác àéîecäî ,Eoeict §¨§¦§©
ðaExac `edïîæ Bì òeá÷ ïéàLclepyk cin `l` ,epyicwi eay ¦§¤¥¨©§©

,yecw `edðàöå EøBL' óà'Eedfxac,ïîæ Bì òeá÷ ïéàLoebk ©§§Ÿ§¤¥¨©§©
zlera `le ,dvxiy izn eyixtdl leki dxezd ony ,dnda xyrn

.cala milbxd zyelya d`iadl onf dl reawy dii`x
gewl hrnne ,dnda xyrna wqer weqtdy `xnbd dgikedy ixg`
dywn .sqep ote` df weqtn hrnp `ny `xnbd dywn ,dpzna ozipe

:`xnbdéàcnll ,mc` xekal dnda xyrn miyiwn ep` m` - ¦
,sqep oic df ywidn cnlp ok m` ,xyrna zaiig dpi` diepw dnday

ða' äîBðéà 'Ejiiy,ììk çe÷ìa,mixAer mzeida `l s`eóà ©¦§¥§¨©§¨¨©
ðàöå EøBL','E,dnda xyrn epiideBðéàbdep,ììk çe÷ìas`e §§Ÿ§¥§¨©§¨

,dnda xyrnn zexeht ,mixAer odyk el` zenda epwipy ote`a¨
,ok m`eäîlàrecn -éqà éaø øîàjkyç÷ì ,ïðçBé éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©
[dpw-]ïéøaeò äøNòzenda lyøécì ïéñðëð ílek ,ïnà éòîa £¨¨¨¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦©¦

øOòúäìdnda xyrn aeig oi` ixd ,dnda xyrna miaiig mlek - §¦§©¥
.o`pwy zenda lr lg

:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àáø øîàyxcpy df weqta xn`p - ¨©¨¨¨©§¨
oM' dnda xyrnl,'äNòz,ernyneäéiNò úòLamdy drya - ¥©£¤¦§©£¦¨

df onf lre ,xyrzdl miie`xáeúkä èòéîmiiepw eidi `ly ¦¥©¨
oeik ,ehrnzd `l ,mixaer oiicr mdyk m`pw m` la` ,mixg`n

oi`y.dnda xyrna mdilr aiigzi elv` ecleeiyke ,diiyr zry ef
dnda xyrn aeig iabl ,opgei iax ixac xwira dzr dpc `xnbd

:mixaer dpewaàôeb,mze` x`ape ,`xnind ixac mvrl aeyp - ¨
,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîày mc`ç÷ì[dpw-]íéøaeò äøNò ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©£¨¨¨¦

mcera zenda lyøOòúäì øécì ïéñðëð ïlek ,ïnà éòîamiaiig - ¦§¥¦¨¨¦§¨¦©¦§¦§©¥
.dnda xyrna
:`xnbd dywnïðz ïðà àäå,dpyna epipy ep` ixde -Bà çe÷lä §¨£©§©©¨©

,äîäa øNòî ïî øeèt äðzîa Bì ïzépLiax ixack `ly edfe ¤¦©§©¨¨¨¦©§©§¥¨
:`xnbd zvxzn .opgeiàîìéça éàæç ïðçBé éaø ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©§¦§¨

c oniq dfe ,melga opgei iax z` izi`x dlild -àélòî àúléî¦§¨§©§¨
àðéîàjke ,aehe dlern mrh `ed ezhiya meid x`a`y mrhdy - £¦¨

,opgei iax ly enrh `edàø÷ øîàxyrnl yxcpy weqta xn`p - ¨©§¨
oM' dnda,'äNòzy ernyneáeúkä èòéî äéiNò úòLadrya - ¥©£¤¦§©£¦¨¦¥©¨

,mixg`n miiepw eidi `ly dxezd dxn` ,xyrzdl miie`x mdy
`le ,diiyr zry ef oi` ,mn` irna oiicr mdyk m`pw m` la`

nzd.dnda xyrn mdn yixtdl aiigzi elv` ecleiyke ,ehr
:xfrl` iax ly exe`ia lr `xnbd dywnïa ïBòîL éaø déáéúéà¥¦¥©¦¦§¤

,øæòìà éaøì íé÷éìà,`ziixaa epipyçe÷lädnday ,df oic - ¤§¨¦§©¦¤§¨¨©¨©
,dnda xyrnn dxeht diepw'ïîæ øqeçî' ìò ìçdnda lr elit` - ¨©§©§©

.daxwdl oiicr die`x dpi`y ,mipey`xd diig ini zraya dzpwpy
die`x dpi`y onfa dzpwpy dnda elit`y ef `ziixan gkene
xyrnn `id dxeht mewn lkn ,daixwdl xyt` i`e xyrzdl
,'diiyr zrya'y s`e ,ezeyxa dclep `le ecia dgewl `idy zngn
xak ,daxwdl ea die`x `idy mini dray libl dribdyk epiide
rawp gewl oicy xne`d xfrl` iax ixack `ly edfe ,elv` dzid
.dnda xaer dpewd z` xyrna aiign `ed ok zngne ,diiyr onf itl

:`xnbd zvxzndéì øîà,miwil` oa oerny iaxl xfrl` iaxBæ ¨©¥
äðLî dðéàik ,yxcnd ziaa mlern dzpyp `l ef `ziixa - ¥¨¦§¨

,el xn`e siqede .dpnn zeywdl oi` `linne ,`id zyaeynås` §
äðLî øîBì àöîz íàdpi`e dzpyp `idy xnel dvxz m` mbe - ¦¦§¨©¦§¨

zhiyky oeik ,`iyew ef oi` ok mb ,zyaeynäãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨
íeMî ,àéä[mya-]øîàc ,ïBòîL éaø(:`k lirl)ïîæ øqeçî ,- ¦¦©¦¦§§¨©§©§©

,daxwdl oiicr die`x dpi`y s` ,mini dray dl e`ln `ly dnda
øBëak àeä éøäå ,øOòúäì øécì ñðëðxeka oick dpic df xacae - ¦§¨©¦§¦§©¥©£¥©§

,dndaBpîæ éðôì LBã÷ øBëa äîdyecw eilr dlg xekay myk - ©§¨¦§¥§©
` mgxn ez`va cin,ezaxwdl ie`xd onfd ribd `l oiicry s` ,en

áø÷åwxBpîæ øçàìie`x didi mini dray el e`lniyke - §¨¥§©©§©
dnda xyrna jk ,daxwdlïîæ øqeçî óà,xicdn ixiyr `viy ©§©§©

dyrp,Bpîæ éðôì LBã÷,daxwdl oiicr ie`x epi`ykøçàì áø÷å ¨¦§¥§©§¨¥§©©
Bpîæie`x didie mini dray el e`lniyk wx `id lreta ezaxwde - §©

xicl qpkp 'onf xqegn'y oeik ,dcedi oa oerny iax zrcle .daxwdl
dpewd jkitle ,diiyr zry el` minia aygpy ixd ,xyrzdl
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.eny "laei" xn`c `ziixa dil `zriiqnc .jixan ditikn `xdp :xn`c ,l`enyc jci`k

iax xn`wc `dn dil oiriiqn mewn lkn ,eny "zxt"c ixaqe dilr opax ibilt elit`e

xeaql oilekie .jixain ditikn `xdpc ef `xaqa dilr ibilt `lc ,oiaxe oixt eininc xi`n

iaxl m` ik "zxt eny `xwp dnl" xn`l jiiy `l la` .diteb `nrh i`dn "zxt" enyy

"laei"e .xi`n iaxl xg` my el yiy itl ,xi`n

.(l diryi) "min ilai" enk opaxl rnyn

:xn`wc ,xi`n iaxk yixc inp dax ziy`xaae

Ð "oeyit" ,milwe micg eininy Ð "lwcg"

,oiaxe oixt eininy Ð "zxt" ,ozyt lcbny

,oixabzn zepiirne zexdp minyb `lae

xii`a (cg`a) (a,`i) dpyd y`xa opixn`ck

.oixabzn zepiirne meia dler dnik lfny

`ly minyb zripn iptn oihrnzn od oeygxnae

in" wxta migqta opixn`cke ,uiwd lk xihnd

Ð eilqke oeeygxn ixyz :(a,cv) "`nh didy

.zexdpd z` yaiil ick xie`a zkldn dng

:opixn` inp (a,dk ziprz) "zeiprz xcq" seqae

ecbpk miigth dler oi`y cxeiy gth jl oi`y

miiltk zglgln rwxwdy enke .dhnln

ok enk Ð micxei minybdy drya dhnln

milcbzne mind miaxzn ,zexdpd ieaix oiprl

mzd opixn`e .dlrnln cxei xhndyk dhnln

ra`" d`zz `nedzl d`lir `nedz xn`c :inp

`bilt axc `dc olpn ,ok m` :xn`z m`e ."jnin

epiid `nlc ?'ek `axrna `xhn :xn`c ,dilr

yie !ziyixtck ,dewnd jxazn f`y meyn

`gxe`c `xiaqc `zi` m`c meyn :xnel

lk mb ok m` Ð ditikn jixanc `zlinc

xdpc `cdq i`ne ,jixan minrtl inp zexdpd

l`enyl :mz epiax dywde !zecr df oi` ?zxt

[zxt] `l` oilgefa oixdhn mind oi` :xn`c

Ð l`enyc dea`le axle ,cala ixyz ineia

dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d edl `iyw

in :(a,d) `nw wxt yix oixcdpqa iziine (i

ody iptn z`hg inl oileqt dbit ine oeinxw

`le ,mixyk Ð ikd e`l `d .zaexrz in ['ek]

eede oilgefd lr oithepd eax `ny edl opilqt

ipdc ixaq edpi`c :xnel yie !`aex minyb edl

lkn ddeab l`xyi ux`c ,oiilcn zexdp drax`

dnae ,mirxevn oixdhn dna Ð cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn mind oi` :ixn`c ,l`enyle ,l`enyc dea`le axl :dywd cere .minyb in my oix`yp oi`e zevx`d

afl dliah yic (`,v) migqta opixn`c ?gqt axra z`hg in oiycwn`lde ?otvl`e l`yin ,xacn izn ly mi`nh lk lre ipy gqt eyry miyp`d lr did j`id d`fde ,gqt axra

!otvl`e l`yinne ,z`hg inl mileqtc ,dyw z`hg in yecwn la` .gqt axra mirxevne oiaf zliahn dyw `l Ð oiilcn zexdp drax` jpdc yxity dn itl ,edine !zxtn miwegx eid

,mideab ze`ewna oiaxrzn oi`e ,mil miklede mithype mikenpd zexdpd jeza oicxeie oiaxrzn minyb inindy ,oda oiaxrzn minyb oi` Ð oiilcinc `ziixepive zexdp `nyc :uxize

.mixyk Ð qiint zxrne a`g` x`a :(`i dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d ,rcz .my oiqpekne oiaxrzn minybd in oi`e ,zexrnn mi`veid zexdpa oebke ,miqpeknd mina `l mbe

zxrne a`g` x`a la` .oizndl jixv epi` :xne` `aiwr iax .l`rnyi iax ixac ,lidviy cr oizni Ð dnc` e` ziqxg dkezl ltpy x`a :`tiqa ipzwck ,zepiirne zexdp oky lke

.lkd ixacl zexyk zexdp la` ,zaexrz in epi` qiint zxrnc ol rnyn `w ,zaexrz [in] ea yiy iptn leqt ocxie .qiint zxrnn cxei ocxiy itl ,mixykc ipzinl `kixhvi` qiint

iniac jpd lk `iyw `l oexg` yexit itle .minyb meyn oird zi`xn iptn ixngnc `l` .l`enyc dea`e ax ixacl elit` ,lha `nw `nw oicd on xninl `ki`c :mz epiax yxit cere

`l` oxagn qxthw `le ,ozeig jxc dfy ,qxthw mpi` zexdpd zlgze .ze`eewn aexirn xzeia lecbd mil oixaegn zexdpd lk ixdy ,aexa zelha mdy d`xpe .xefb `l izk`c ,dyn

Ð lhad xeqi` lkc ("aizi" ligznd xeaic `,ak) "dnda gweld" wxta lirl izyxity dn itl okzi `l liha `nw `nwc mrh eze`e .daeyza mz epiax yxit df lk .oxagn ozeig

ediipira edpzi` mzd ,dliah el dzlr `l my laehdc (`,c) zekn yixa opixn`c ,lecbd mil mixaegnc mrh eze` okzi ,edine .xeq`l xeriy ea yiy ick cr daxe xfegyk xeripe xfeg

.llk zaexrz `la mirecie mixkip mithepd oi` `kd la`äîå!(`,at) "dcezd" wxt zegpna `aiwr iax xn`ck ,xyt` i`yn xyt` oipc oi` :xn`z m`e Ð 'ek dpzne gewla epi` jpa

:xn`z m`e .aezkd oyiwd jgxk lr :(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta opixn`c ,`aiwr iax dcene ,`ed `ywid `kd la` ,mixvn gqtn zexec gqt sili a` oipaac `ed mzdc :xnel yie

oi`e !dipin dlaw `le xfril` iax dilr bilt ikd elit`e ,ywid epiidc mzd gkene .dia zeey ycg ly zecear `diy Ð "zcare"n xfril` iaxc `nrh opiwqn inp dcezc `idda `de

dil zilc meyn xneliaxl`kixvc oeikc :xnel yie !zexec gqtl mixvn gqt `kdn mixac dnkl iccd` dil opiywn (`,ev) "`nh didy in" wxta migqta `dc ,`ywid `idd `aiwr

xfril` iax :(a,fl) "mizek zepa" wxta xn`c ,in` xa ieacg` iaxl :xn`z m`e .xyt` i`yn xyt` oiprl ,"aezkd oyiwd ogxk lr" mzd xninl jiiy `l Ð mixac x`yl `yiwid

,mixac x`yl dcpc `ywid dil `kixhvi` :inp i` .xfril` iaxk inp dpcinrpc `d :xnel yie ?o`k uxzi dne ,myiwd oigxk lrc `iepiy dil zile ,xyt` i`yn xyt` oipc xn`c `id

.mixac dnkl dkixv mzdc dey dxfbe ,xyt` i`yn xyt` epiide ,dzinn zekn dl itlic (`,d) (seqa) zekna oiylyn oi`c `iddn dyw ,edine .`aiwr iaxk dl iwen `l ikd meyne

øîà:xnel yie !jxeya zxg` diiyr aezkd jl siqed Ð "dyrz ok" `xw xn` xn`ck ,xeka oiprl opiyxc (a,ek) lirl "dnk cr" yixac :dniz Ð xekal oipr epi` m` dyrz ok `xw

.(dyecw) diiyr zyecw jiiy `l xekac meyn ,xyrnl dil opiyxc Ð diiyr oeyla `pngx diwt`c xg`n la` ,xekaa aizkc meyn Ð xekaa dil opiyxcc `dç÷ìoixaer dxyr

.xyrzdl xicl qpkp onf xqegn :xn`c dcedi oa oerny iaxl elit`e Ð on` irna hwp :inp i` .onf xqegn iedc oeik ,eclep oicd `edc ,`wec e`l Ð 'ek on` irna
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Ð "oeyit" ,milwe micg eininy Ð "lwcg"

,oiaxe oixt eininy Ð "zxt" ,ozyt lcbny

,oixabzn zepiirne zexdp minyb `lae

xii`a (cg`a) (a,`i) dpyd y`xa opixn`ck

.oixabzn zepiirne meia dler dnik lfny

`ly minyb zripn iptn oihrnzn od oeygxnae

in" wxta migqta opixn`cke ,uiwd lk xihnd

Ð eilqke oeeygxn ixyz :(a,cv) "`nh didy

.zexdpd z` yaiil ick xie`a zkldn dng

:opixn` inp (a,dk ziprz) "zeiprz xcq" seqae

ecbpk miigth dler oi`y cxeiy gth jl oi`y

miiltk zglgln rwxwdy enke .dhnln

ok enk Ð micxei minybdy drya dhnln

milcbzne mind miaxzn ,zexdpd ieaix oiprl

mzd opixn`e .dlrnln cxei xhndyk dhnln

ra`" d`zz `nedzl d`lir `nedz xn`c :inp

`bilt axc `dc olpn ,ok m` :xn`z m`e ."jnin

epiid `nlc ?'ek `axrna `xhn :xn`c ,dilr

yie !ziyixtck ,dewnd jxazn f`y meyn

`gxe`c `xiaqc `zi` m`c meyn :xnel

lk mb ok m` Ð ditikn jixanc `zlinc

xdpc `cdq i`ne ,jixan minrtl inp zexdpd

l`enyl :mz epiax dywde !zecr df oi` ?zxt

[zxt] `l` oilgefa oixdhn mind oi` :xn`c

Ð l`enyc dea`le axle ,cala ixyz ineia

dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d edl `iyw

in :(a,d) `nw wxt yix oixcdpqa iziine (i

ody iptn z`hg inl oileqt dbit ine oeinxw

`le ,mixyk Ð ikd e`l `d .zaexrz in ['ek]

eede oilgefd lr oithepd eax `ny edl opilqt

ipdc ixaq edpi`c :xnel yie !`aex minyb edl

lkn ddeab l`xyi ux`c ,oiilcn zexdp drax`

dnae ,mirxevn oixdhn dna Ð cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn mind oi` :ixn`c ,l`enyle ,l`enyc dea`le axl :dywd cere .minyb in my oix`yp oi`e zevx`d

afl dliah yic (`,v) migqta opixn`c ?gqt axra z`hg in oiycwn`lde ?otvl`e l`yin ,xacn izn ly mi`nh lk lre ipy gqt eyry miyp`d lr did j`id d`fde ,gqt axra

!otvl`e l`yinne ,z`hg inl mileqtc ,dyw z`hg in yecwn la` .gqt axra mirxevne oiaf zliahn dyw `l Ð oiilcn zexdp drax` jpdc yxity dn itl ,edine !zxtn miwegx eid

,mideab ze`ewna oiaxrzn oi`e ,mil miklede mithype mikenpd zexdpd jeza oicxeie oiaxrzn minyb inindy ,oda oiaxrzn minyb oi` Ð oiilcinc `ziixepive zexdp `nyc :uxize

.mixyk Ð qiint zxrne a`g` x`a :(`i dpyn g wxt) dxt zkqna opzc `d ,rcz .my oiqpekne oiaxrzn minybd in oi`e ,zexrnn mi`veid zexdpa oebke ,miqpeknd mina `l mbe

zxrne a`g` x`a la` .oizndl jixv epi` :xne` `aiwr iax .l`rnyi iax ixac ,lidviy cr oizni Ð dnc` e` ziqxg dkezl ltpy x`a :`tiqa ipzwck ,zepiirne zexdp oky lke

.lkd ixacl zexyk zexdp la` ,zaexrz in epi` qiint zxrnc ol rnyn `w ,zaexrz [in] ea yiy iptn leqt ocxie .qiint zxrnn cxei ocxiy itl ,mixykc ipzinl `kixhvi` qiint

iniac jpd lk `iyw `l oexg` yexit itle .minyb meyn oird zi`xn iptn ixngnc `l` .l`enyc dea`e ax ixacl elit` ,lha `nw `nw oicd on xninl `ki`c :mz epiax yxit cere

`l` oxagn qxthw `le ,ozeig jxc dfy ,qxthw mpi` zexdpd zlgze .ze`eewn aexirn xzeia lecbd mil oixaegn zexdpd lk ixdy ,aexa zelha mdy d`xpe .xefb `l izk`c ,dyn

Ð lhad xeqi` lkc ("aizi" ligznd xeaic `,ak) "dnda gweld" wxta lirl izyxity dn itl okzi `l liha `nw `nwc mrh eze`e .daeyza mz epiax yxit df lk .oxagn ozeig

ediipira edpzi` mzd ,dliah el dzlr `l my laehdc (`,c) zekn yixa opixn`c ,lecbd mil mixaegnc mrh eze` okzi ,edine .xeq`l xeriy ea yiy ick cr daxe xfegyk xeripe xfeg

.llk zaexrz `la mirecie mixkip mithepd oi` `kd la`äîå!(`,at) "dcezd" wxt zegpna `aiwr iax xn`ck ,xyt` i`yn xyt` oipc oi` :xn`z m`e Ð 'ek dpzne gewla epi` jpa

:xn`z m`e .aezkd oyiwd jgxk lr :(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta opixn`c ,`aiwr iax dcene ,`ed `ywid `kd la` ,mixvn gqtn zexec gqt sili a` oipaac `ed mzdc :xnel yie

oi`e !dipin dlaw `le xfril` iax dilr bilt ikd elit`e ,ywid epiidc mzd gkene .dia zeey ycg ly zecear `diy Ð "zcare"n xfril` iaxc `nrh opiwqn inp dcezc `idda `de

dil zilc meyn xneliaxl`kixvc oeikc :xnel yie !zexec gqtl mixvn gqt `kdn mixac dnkl iccd` dil opiywn (`,ev) "`nh didy in" wxta migqta `dc ,`ywid `idd `aiwr

xfril` iax :(a,fl) "mizek zepa" wxta xn`c ,in` xa ieacg` iaxl :xn`z m`e .xyt` i`yn xyt` oiprl ,"aezkd oyiwd ogxk lr" mzd xninl jiiy `l Ð mixac x`yl `yiwid

,mixac x`yl dcpc `ywid dil `kixhvi` :inp i` .xfril` iaxk inp dpcinrpc `d :xnel yie ?o`k uxzi dne ,myiwd oigxk lrc `iepiy dil zile ,xyt` i`yn xyt` oipc xn`c `id

.mixac dnkl dkixv mzdc dey dxfbe ,xyt` i`yn xyt` epiide ,dzinn zekn dl itlic (`,d) (seqa) zekna oiylyn oi`c `iddn dyw ,edine .`aiwr iaxk dl iwen `l ikd meyne

øîà:xnel yie !jxeya zxg` diiyr aezkd jl siqed Ð "dyrz ok" `xw xn` xn`ck ,xeka oiprl opiyxc (a,ek) lirl "dnk cr" yixac :dniz Ð xekal oipr epi` m` dyrz ok `xw

.(dyecw) diiyr zyecw jiiy `l xekac meyn ,xyrnl dil opiyxc Ð diiyr oeyla `pngx diwt`c xg`n la` ,xekaa aizkc meyn Ð xekaa dil opiyxcc `dç÷ìoixaer dxyr

.xyrzdl xicl qpkp onf xqegn :xn`c dcedi oa oerny iaxl elit`e Ð on` irna hwp :inp i` .onf xqegn iedc oeik ,eclep oicd `edc ,`wec e`l Ð 'ek on` irna
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zexeka(ipy meil)

xaer dpefl ozpy ote`a `ziixad z` epcnrdy oeik :`xnbd dywn
z` dpnn dpwe xfg lready ote` `ziixad dhwp recn ,en` irna
`ziixad dlki ixde ,xyrna zaiig ok zngn wxy rnyne ,dndad

,dpefd zeyxa dndad dx`ypy ote` hewpléäéà äøOòéúå`ide - §¦©§¨¦¦
ea oi` ,xaer ecera ezlaiwy oeik ixdy ,dnda xyrna aiigzz

zwqer `ziixad :`xnbd zvxzn .dpzna ozip ly xehtäðBæa§¨
,úéøëð.dnda xyrn aeig dilr oi`y ¨§¦

zngne ,zixkp dpefa `ziixad zwqer zn`a recn :`xnbd dywn
,dndad z` dpnn dpwe xfgy ote`a df oic xnel dkxved ok

dî÷Bìådf oic cinrdl `ziixal did -äøOòéúå ,úéìàøNé äðBæa §§¨§¨¦§§¥¦§¦©§¨
éäéàly leqt xyrna oi`y ,ef dnda ly xyrna aiigzz `ide - ¦¦

zvxzn .xaer ecera ezlaiwy oeik ,'gewl' ly xeht dfa oi`e ,'opz`'
:`xnbdïì òîLî à÷opz`a wxy ,eprinydl `ziixad d`a - ¨©§©¨

zngn `ed xyrzn `edy mrhdy xnel epkxved diebl ozipy
d z` dxezd dlqt `l xyrn iably,leqt `ed gafnl la` ,opz`

opz` mle`ïðúà éåä àì ,úéìàøNé äðBæcelit` xzene ,llk §¨¦§§¥¦Ÿ¨¥¤§¨
.gafn iab lr daxwdl

`ed `ziixaa df xe`iae :`xnbd dtiqenäðBæ ,ééaà øîàc ,ééaàãk¦§©©¥§¨©©©¥¨
øeñà dððúà ,úéøëð,daxwdlíeMî ä÷Bì Bðéà äéìò àaä ïäëå ¨§¦¤§¨¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¥¤¦

'Bòøæ ìlçé àì'mipdkd lr xqe`y e`ld dfy ,(eh `k `xwie) Ÿ§©¥©§
la` ,dpef z`yløzeî dððúà ,úéìàøNé äðBæ,daxwdlïäëå ¨¦§§¥¦¤§¨¨¨§Ÿ¥

.'Bòøæ ìlçé àì' íeMî ä÷Bì äéìò àaä©¨¨¤¨¤¦Ÿ§©¥©§
:mdipiay weligd mrh z` iia` x`ane,øeñà dððúà úéøëð äðBæ¨¨§¦¤§¨¨¨

c oeikøîbly dey dxifba opz` oic z` cenll yi -'äáòBz äáòBz' ¨©¥¨¥¨
,úBéøòîbk mixac) xn`p opz`a ,ef oeyl dxn`p zenewnd ipyay ¥£¨

zeixrae ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFz iM 'ebe dpFf opz` `iaz `l' (hiŸ¨¦¤§©¨¦£©¡Ÿ¤©§¥¤
yie ,'dN`d zarFYd lMn dUri xW` lM iM' (hk gi `xwie) xn`p¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥Ÿ¨¥¤

,cenlläîiably myk -,úBéøòmiypa xaecneäa éñôz àìc ¨£¨§Ÿ¨§¦§
éLec÷,oda miqtez miyeciw oi`y -óàopz`,äðBæeilr xn`py ¦¥©¨

wx `ed ,'darez' oeylCäaly opz`a -efk dy`da éñôz àìc §©§Ÿ¨§¦¨
,éLec÷oiyeciw da miqtezy zil`xyi dpef la` ,dieba epiide ¦¥

.daxwdl xzen dppz`åy jkl mrhdäéìò àaä ïäëdpef lr-] §Ÿ¥©¨¨¤¨
[dieb,'Bòøæ ìlçé àì' íeMî ä÷Bì Bðéàoeikøîà 'Bòøæ' ìlçé àìc ¥¤¦Ÿ§©¥©§§Ÿ§©¥©§¨©

éàäå ,àðîçø,diebn clepd oade -àeä déòøæ åàìaygp epi` - ©£¨¨§©¨©§¥
`vnpe ,dly drxf aygpe diebd en` ixg` qgiizn `ed ik ,erxf
dpnn clepd oady zil`xyi dpef la` ,erxf z` llig `l odkdy

.dwele erxf z` llig dze` lread odk ,'erxf' aygp

äðùî
jezne ,dnda xyrn zyxtdn mixeht mitzeyy x`eai epzpyna
mzetzey izn ,mdia` iqkp z` eyxiy mig`a dpynd dpc jk
oecip d`ian dpynde .zxhet dpi` izne ,dnda xyrnn zxhet

milwy zkqna epipyy oicd iabl dnec(f"n `"t)zivgn ozepdy
lr dphw ztqez epiidc ,'oealw'l dphw rahn siqedl jixv lwyd
mipte` yi ,mly lwy cgi mipzep mc` ipa ipyyke ,lwyd zivgn
,zepealw ipy siqedl mikixvy yie cg` oealw wx siqedl mikixvy
oealwa miaiig md izn ,miyxeid oic z` dpynd zxxan dfa s`e

.ea miaiig mpi` izne
ïéôzeMäå ïéçàä,eiqkpa mitzey mde ,mdia` z` eyxiy mig` - ¨©¦§©¨¦
ote`a ,ielz mpiciçLïBaìwa ïéáélwyd zivgn cgi epzi eli`y - ¤©¨¦©¨§

miaygp mdy oniq df ixd ,dphw rahn siqedl mdn cg` lk aiigzi
md ixd jky oeike ,zepealw ipya minkg meaiigy ,mitzey mzqk

äîäa øNònî ïéøeètoldle .zetzeya mdl ecleeiy zecled lkn §¦¦©§©§¥¨
y ote`a la` .xaecn ote` dfi`a dpynd x`azøNòîa ïéáéiç©¨¦§©§©

,äîäaok mb x`eai df ote`e ,mitzey ly oic mdl oi`yk epiide §¥¨
,lwyd zivgnl mly lwy cgi mipzep mdipy m` ,jenqaïéøeèt§¦

ïBaìwä ïîa` oick mpic `l` ,sqep oealw zzl miaiig mpi` - ¦©¨§
rahn siqedl aiig epi`y ,cgi eipa ipy xear lwyd zivgn ozepy

.oealwl ipy

weligd z` `yixa epipy mdilry mipte`d z` zyxtn dpynd
on mixehte xyrna miaiig'y dpynd dxn` eilry ote`d :mipica

yk epiid ,'oealwdúéaä úñéôzî eð÷zenda mdl eltpy - ¨¦§¦©©©¦
`l` mitzeyk miaygp mpi`y ,mda ewlg `l oiicre ,dyexia

md okle ,mdia` zeyxl mikiiyk miaygp miqkpdïéáéiçxyrna ©¨¦
ik ,oealw ztqezn mixehte ,jka aiig did mdia`y enk ,dnda
did mdia` eli`e ,mdia` zeyxa oiicr md eli`k miaygp miqkpd

.ipy oealw siqedl aiig epi` ,eipa ipy lr lwyd zivgn ozepíàå§¦
åàì,mda etzzyde exfg `le ,miqkpa ewlg m` -ïéøeètxyrnn ¨§¦

miaygp mdy oeik ,mda ewlgy mnvr zenda mze`a dnda
gewl'k.eig`n ewlg z` dpwy ink aygp cg` lky ,'ze

m` la` :ipyd oicd ly ote`d z` zx`ane dpynd dkiynne÷ìç̈§
jk xg`e ,mdia` zyexia mig`d,eôzzLðå eøæçmpic df ote`a ¨§§¦§©§

mdy exn` df ote` lre ,mixenb mitzeykïBaìwa ïéáéiç,ipy ©¨¦©¨§
äîäa øNònî ïéøeèôe.zetzeya mdl ecleeiy zecled lkn §¦¦©§©§¥¨

àøîâ
miaiig ziad zqetzn epw 'ek oitzeyde oig`d' :dpyna epipy
.'dnda xyrnn oixeht 'eke etzzype exfge ewlg ,[dnda xyrna]
iabl mitzeyl miyxei oia weligd z` ecnl okidn d`ian `xnbd

:dnda xyrn,ïðaø eðz,xeka oipra (ai bi zeny) weqta xn`p ¨©¨¨
KN didi xW` dndA xbW xhR lke 'dl mgx xhR lk Yxarde'§©£©§¨¨¤¤¤¤©§¨¤¤¤¤§¥¨£¤¦§¤¨

oeylne ,''dl mixkGd'Cl äéäé'`idy dnda lr `ed aeigdy rnyn ©§¨¦©¦§¤¨
,jl wx zkiiyàìådnda lr.úeôzeL ìL`ziixad dkiynn §Ÿ¤¨

:zyxeceìBëémixeht eidiy xnel ziidúéaä úñéôúa eð÷ eléôà ¨£¦¨¦§¦©©©¦
,mdipia ewlg `l oiicre mdia`n zenda eyxiy -øîBì ãeîìz©§©

oeyla,'äéäé'gdys` epiide ,ote` lka da ekfy dnda lr lg aei ¦§¤
.miyxeia

mixeht mitzeyy df weqtn yexcl ozip cvik :`xnbd dywn
,dnda xyrnnåixdéàä,df weqt -áéúk øBëáaiabl xn`p - §©¦§§¦

:`xnbd zvxzn .dnda xyrn iabl `le ,xekaøBëáì ïéðò Bðéà íà¦¥¦§¨¦§
,xeka iabl mitzeyd xeht z` yexcl ozip `l m` -déúéà àäc§¨¦¥

úeôzeLa,mitzey znda lr mb milg dxeka ipic ixdy -áéúëc §¨¦§¦
(e ai mixac)'íëðàöå íëø÷a úøëáe'rnyne ,miax oeyla §ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

'jl didi' aezkdy i`ce ok m` ,miyp` dnkl zekiiy zendady
,xeka iabl xn`p `l mitzey hrnnyïéðò eäðzweqtd z` yexc - §¥¦§¨

,äîäa øNòîì.dnda xyrnn mixeht mitzeyy epnn cnle §©§©§¥¨
xyrnn oixeht oealwa oiaiigy oitzeyde oig`d' :dpyna epipy
zx`an `xnbd .'oealwd on oixeht dnda xyrna oiaiig ,dnda

:xehtl e` aeigl dey mpicy minrt `l` ,hlgen llk df oi`yøîà̈©
,äéîøé éaø,mipte` dnkl miwelg miyxeid ipicïéáéiçL íéîòt ©¦¦§§¨§¨¦¤©¨¦
äæáe äæa,dnda xyrnae lwyd zivgnl oealw ztqeza -íéîòôe ¨¤¨¤§¨¦

äfîe äfî ïéøeètLalwn -,dnda xyrnne oeïéáéiçL íéîòt ¤§¦¦¤¦¤§¨¦¤©¨¦
äîäa øNòîa ïéáéiçL íéîòôe ,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa©¨§§¦¦©§©§¥¨§¨¦¤©¨¦§©§©§¥¨

.ïBaìwä ïî ïéøeèôe§¦¦©¨§
.` :elld mipte`d zrax` z` zx`an `xnbd,äæáe äæa ïéáéiç©¨¦¨¤¨¤

oebkLmiyxeidíéôñka e÷ìç,etzzype exfge ,mdia`n eyxiy ¤¨§©§¨¦
,oealwa aiig cg` lky ,cgi minxezd mitzey lkk mpicyàìå§Ÿ

äîäaa e÷ìç,dnda xyrna miaiig md okle ,mdia`n eyxiy ¨§©§¥¨
.mda 'mitzey'k miaygp mpi`e ,ziad zqitza oiicr zendad ixdy

.a,äfîe äfî ïéøeètoebkäîäaa e÷ìçL,da etzzyde exfge §¦¦¤¦¤¤¨§©§¥¨
,dnda xyrnn mixehtd mitzey lkk mpiceíéôñka e÷ìç àìå§Ÿ¨§©§¨¦

zivgn iabl okle ,ziad zqitza oiicr mzeyxay mitqkde ,llk
mixehte ,cgi mdipy xear ozep mdia` eli`k mze` mipc lwyd

.oealw ztqezn
.b,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiçote`a edfäæa e÷ìçL ©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨¤¨§¨¤

äæáeztqeza miaiig okle ,etzzyde exfge ,zendaae mitqka - ¨¤
oick ,dnda xyrnn mixehte ,cgi enxzy mc` ipa ipy oick oealw

.mitzeyd znda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

éäéà äéøùòéúålk`ie ,dpzna ozp meyn liqtin `l Ð dl epzp en` irnac oeik Ð

egwle xfg il dnle ,ixiyra opz`d `vi m` enenaïì òîùî à÷ àä,`ziixa jd Ð

dpef ded i` la` .opz` ixwinc `id dieb dpefc Ð ixeyr xa `lc opz` i`dc

.ixy gafnl elit`e ,opz` ixwin `l Ð zil`xyiáéúë úåéøòázearezd lkn" Ð

'd zarez ik" :aizk opz`ae ,"dl`d.'ebe "

éùåã÷ åäá éñôú àì úåéøò äîiaiigc Ð

oiyecw oi`y micen lkde ,edpip zezixk

`l` xfnn oi`c ,zezixk iaiiga oiqtez

.(`,hn) zenai zkqna zezixk iaiignåàì
àåä åòøæwxta diebd xg` jled cledc Ð

zil`xyin `ad jpa :(`,bk) zenaic ipy

iexw diebd on `ad jpa (oa) oi`e ,"jpa" iexw

.dpa `l` "jpa"äðùîïéôúåù ïäù ïéçàä
ïåáì÷á ïéáééç ïäùë,onwl yxtnck Ð

m`e .etzzyp jk xg`e odia` iqkpa ewlgy

i`vg ipy [epiidc] ,mly rlqd oilwey

lk zzl oiaiig (olek edi) Ð cgia mdilwy

ipy `dc .oealwl dphw drn cg`e cg`

,mc` ipa x`yk od ixde ,od zepenn

oealw `edc ,oealw enr ozep elwy lweydy

ipy oi`y ,seligl Ð mixne` yie .rxkdl

.hren selig `la rlqa oi`vei rlq i`vg

zivgn cg` lk oipzep mc` ipa aexe li`ede

mipy inp itxhvn ik ,enr epealwe rlqd

ipde .ipy oealw inp iadi Ð mly rlq iadie

od Ð `kdc etzzype exfge ewlgy oig`

.ipy oealwa oiaiige ,`nlrc oitzey x`yk

äîäá øùòîî ïéøåèôozetzey ini lk Ð

"jl didi" :`xnba `ziixaa ipzwck ,mlerl

.zetzey ly `le Ðøùòîá ïéáééçùëå
äîäázia zqitz oiicre ,ewlg `ly oebk Ð

,zetzeyk eed `lc .zniiw odia` zyexi

zqitza epw elit` leki :`xnba xn`ck

odia`k `nl` Ð "didi" :xnel cenlz ziad

.encïåáì÷ä ïî ïéøåèôoipzep m` ,ipy Ð

iniiw odia` mewnac .mly rlq mdipy oia

ipy lr rlq oedea` aidi ded eli`e ,iqkp

jxc oky .seligl oealw ozep did `l Ð eipa

ozep milwy i`vg ipy aiiegndy ,mlerl

oitxvnd miyp` ipyk ied `le ,mly lwy

.mly rlql mdirlq i`vg ipyúñéôúá åð÷
ïéáééç úéáäopixn`ck ,dnda xyrna Ð

`l` ,zerna egwl `l Ð "epw" i`de .`xnba

.mdia`n dnda mdl dltpy Ð epwå÷ìç
åôúúùðå åøæçå,`nlrc oitzeyk eed Ð

.oealwa oiaiige ,dnda xyrnn oixehte

àøîâêì äéäéjl didi xy` (mixkfd) Ð

.(mixkfd)úåôúåù ìù àìå:rnync Ð

.zetzey ly `le ,ozep dz` jl cgeind

äéäé.mewn lkn Ðíëø÷á úåøåëáåÐ

xne` `ed mipyl rnyn ,miax oeyl

."mkxwa"äæáå äæá.xyrnae oealwa Ð

íéôñëá å÷ìçù`le ,etzzype exfge Ð

ewlgx`yk eed oealw iabc .dndaa

.ziad zqitz ied dnda iabe ,mitzeyå÷ìç
íéôñëá å÷ìç àìå äîäáá,`ed `lewc Ð

dil jixhvi` ,dfne dfn oixehtc

.oealwa eaiigile ,iniiw inp miqkpa bltinlc ediizrc` elb :`nipe ,`xnegl lifip Ð dndaa ewlgc oeik :`pin` jzrc `wlq .opireny`låðù àìzetzey `iedc Ð

.`neya ewlgy `l` ,etzzype exfg ik dnda xyrnn xhtidlíééãâ ãâðë íéùééúå íéùééú ãâðë íééãâ,mdia` zzinn ribnd ewlg df xninl `kil mzdc .odiiey itl Ð

oixeht Ð dwelg zrya mpyiy zeclede .dfn dpew dfy ,`ed oipw `zyd ,jkld .miyiizde miicbd ivga dfe ,miyiizd ivgae miicbd ivga df dkf dzin zrya i`ceec

.zetzey meyn oixeht Ð `al micizrd oze`e ,gewl meyn dnda xyrnníéùééú ãâðë íéùééúå íééãâ ãâðë íééãâ å÷ìç ìáàlkl ribnd wlg dfe ,dxixa opixn` Ð

y `le ,`yixnk ziad zqitz dl `xcd Ð etzzype exfg ike .odilr dyexi mye ,`id dyexi oiicre ,eia` zzinn cg`Ð dwelg zrya opyiy zecle jklid .`ed zetze

.zetzey meyn oixeht `al oicizrd `le ,gewl meyn oixeht opi`'åë å÷ìç åìéôà.oitzey xcde zegewl `yixn iede ,dxixa oi` Ðïðçåé éáøå øæòìà éáø`zbelta Ð

.ibilt ongp axe opr axcäòùú.dxixa xninl `kile ,`ney epiidc ,mizegt dxyr cbpk milecb Ð
àãæàå
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äðåæwxta `ax xn` `de :xn`z m`e Ð 'ek dilr `ad odke xzen dppz` zil`xyi

`ipz dxenzae .en` lr `a elit` dxez dxq` opz`c (a,r `nw `aa) "daexn"

:xnel yi !'ek dcp ezy` opz` la` ,dxiara el `ad `l` opz` oi` :xne` (l"x) [iax]

yxtnck ,oiyecw icda iqtzca ixiin `wecc ,dexr xeqi`a dil `niiwck ixiin `lc

`ad odkc `de .xzen dppz` jklc `nrh

,dpef `idy zxxgeyne zxeiba Ð dwel dilr

eilr dzidy xg` mc`n dpef ziyrpy e`

e` .dpef d`yr dilr `ay oeik ,zxk xeqi`a

myl `ly dieptd lr `ad iept xn`c o`nk

gkzyn `lc rnync `de .dpef d`yr zeyi`

ivn ded Ð idi` dxyrizc zil`xyi dpefa

`z` `l` .dexr xeqi`a igeky`l

m`e] .xzen dppz` zil`xyi dpefc opireny`l

dxenzc `xza wxta xn`c `axl :[xn`z

zil`xyi dpef zg`e dieb dpef zg`c (a,hk)

`lc :xnel yie !`ziixa iywiz ,xeq` dppz`

ded :inp i` .`irye` iaxe `iig iax ia `iipzn

dxyrizc dl zgkyn xityc xninl ivn

iaxk en` irna gewl opireny` `l` ,idi`

Ð opirny inp df yecig ,edine .opgei

`le ,en` irna dl ozepyk idi` dxyrizya

.dpzna ozipye gewl meyn xhtinäîzeixr

oeik :dniz Ð 'ek oiyecw eda iqtz `lc

.dieb dpef ihernl dil ded Ð zeixrn opitlic

oiyecw da iqtz `lc ,zeixrc `inec opirac

`lc dieb dpef iwet`l ,ipixg`l eqtze dicicl

xn`ck .ipixg`l `le dicicl `l da iqtz

ieb xn`c o`nl (`,dn zenai) "ulegd" wxt

cled l`xyi za lr `ad care

&i`dn zeixrc `inec ied `lc meyn ,xyk

wxta dieb dpefa aiignc diteb `axe .`nrh

"ulegd" wxta xaqw ,(a,hk) dxenzc `xza

dpef iabc :xnel yie ?xyk cled (a,dn zenai)

oky lk Ð llk iyecw da iqtz `lc oeik ,dieb

Ð zexfnn oiprl la` .zepf my dilr mxebc

mc`l die`x dpi`c oeik ,xfnn zeidl clel oi`

.dfn xzei xg`àäãÐ zetzeya dizi`

yixa ."mkp`ve mkxwa zexekae" :aizkck

wetizc ,`xw i`d il dnl izyxit oizlikn

.ieb zetzey ihernl jixhvi`cn dil

o`kn][`ad cenrl jiiyàãæàåopgei iax

bilt `kdc ab lr s`e Ð 'ek dinrhl

yi" seqa lirle .opgei iaxc dilr xfrl` iax

zegewlc `idda dcenc rnyn (a,ak) "xeka

`d ,dlhal Ð oixfeg oi` i`n :ipyne ,od

,inp i` .opgei iaxc ilin ixz `kd oikixvn

dilr dipin iywz `lc iiepyl jixhvi` lirl

.opgei iaxcøåøáì'ek alk icdl edipin cg

edfi` reci oi` `d ?lirei dn :xn`z m`e Ð

deyy itl :`niz ike !alkd cbpky eze`

,ikd Ð iccdl edlek eeyc i` xn`c `d .alkl

alkd cbpky eze` xxal leki j`id f`e ,inp

zxaq jky ,xnel yie ?mixg`d xizdl

zeidl xacl yiy Ð dxixa yiy oeik :cenlzd

dlgzn ezrc jk `nzqnc ,ezrca ielz

.alkd cbpk `ed xexaiy eze`c
ueg
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!éäéà äøOòéúå¯.äéBb äðBæa¯,úéìàøNé äðBæa dî÷Bìå §¦©§¨¦¦§¨¨§§¨§¨¦§§¥¦
!éäéà äøOòéúå¯úéìàøNé äðBæc ïì òîLî à÷¯àì §¦©§¨¦¦¨©§©¨§¨¦§§¥¦¨

äéBb äðBæ :ééaà øîàc ,ééaàãk .ïðúà éåä¯,øeñà dpðúà ¨¥¤§¨¦§©©¥§¨©©©¥¨¨¤§¨¨¨
äðBæ ;"Bòøæ ìlçé àì" íeMî ä÷Bì Bðéà äéìò àaä ïäëå§Ÿ¥©¨¨¤¨¥¤¦Ÿ§©¥©§¨

úéìàøNé¯íeMî ä÷Bì äéìò àaä ïäëå ,øzeî dpðúà ¦§§¥¦¤§¨¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¤¦
øeñà dpðúà äéBb äðBæ ."Bòøæ ìlçé àì"¯"äáòBz" øîb Ÿ§©¥©§¨¨¤§¨¨¨¨©¥¨

úBéøò äî ,úBéøòî "äáòBz"¯,éLec÷ eäa éñôz àìc ¥¨¥£¨¨£¨§¨¨§¦§¦¥
äðBæ óà¯äéìò àaä ïäëå .éLec÷ da éñôz àìc Cäa ©¨§¨§¨¨§¦¨¦¥§Ÿ¥©¨¨¤¨

"Bòøæ ìlçé àì" íeMî ä÷Bì Bðéà¯Bòøæ ìlçé àìc ¥¤¦Ÿ§©¥©§§Ÿ§©¥©§
.àeä déòøæ åàì éàäå ,àðîçø øîàäðùîïéçàä ¨©©£¨¨§©¨©§¥¨©¦

ïBaìwa ïéáéiçL ïéôzeMäå¯,äîäa øNònî ïéøeèt §©¨¦¤©¨¦©©§§¦¦©§©§¥¨
äîäa øNòîa ïéáéiç¯úñéôzî eð÷ .ïBaìwä ïî ïéøeèt ©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©©§¨¦§¦©

úéaä¯åàì íàå ,ïéáéiç¯eøæç e÷ìç .ïéøeèteôúzLðå ©©¦©¨¦§¦¨§¦¨§¨§§¦§©§
¯.äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiçàøîâeðz ©¨¦©©§§¦¦©§©§¥¨¨

"Cì äéäé" :ïðaø¯eléôà ìBëé .úeôzeL ìL àìå ©¨©¦§¤¨§Ÿ¤¨¨£¦
øBëáa éàäå ."äéäé" :øîBì ãeîìz úéaä úñéôúa eð÷̈¦§¦©©©¦©§©¦§¤§©¦§

!áéúk¯øBëáì ïéðò Bðéà íà¯,úeôzeLa déúéà àäc §¦¦¥¦§¨¦§§¨¦¥§¨
øNòîì ïéðò eäðz ,"íëðàöå íëø÷a úBøBëáe" :áéúëc¦§¦§§©§¤§Ÿ§¤§¥¦§¨§©§©
,äæáe äæa ïéáéiçL íéîòt :äéîøé éaø øîà .äîäa§¥¨¨©©¦¦§§¨§¨¦¤©¨¦§¤¨¤
ïBaìwa ïéáéiçL íéîòt ,äfîe äfî ïéøeètL íéîòôe§¨¦¤§¦¦¤¦¤§¨¦¤©¨¦©©§
äîäa øNòîa ïéáéiçL íéîòôe ,äîäa øNònî ïéøeèôe§¦¦©§©§¥¨§¨¦¤©¨¦§©§©§¥¨

äæáe äæa ïéáéiç .ïBaìwä ïî ïéøeèôe¯íéôñka e÷ìçL §¦¦©©§©¨¦§¤¨¤¤¨§©§¨¦
äfîe äfî ïéøeèt ;äîäaa e÷ìç àìå¯äîäaa e÷ìçL §Ÿ¨§©§¥¨§¦¦¤¦¤¤¨§©§¥¨

øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiç ;íéôñka e÷ìç àìå§Ÿ¨§©§¨¦©¨¦©©§§¦¦©§©
äîäa¯äîäa øNòîa ïéáéiç ;äæáe äæa e÷ìçL §¥¨¤¨§§¤¨¤©¨¦§©§©§¥¨

ïBaìwä ïî ïéøeèôe¯.äæáe äæa e÷ìç àlL¯!àèéLt §¦¦©©§¤Ÿ¨§§¤¨¤§¦¨
¯,déì àëéøèöéà íéôñka e÷ìç àìå äîäaa e÷ìç̈§©§¥¨§Ÿ¨§©§¨¦¦§§¦¨¥

äîäaa e÷ìçc ïåék :àðéîà Czòã à÷ìñ¯eäééúòc eìb ¨§¨©§¨¨¦¨¥¨§¨§©§¥¨§©£©§
áø øîà .ïì òîLî à÷ ,ïBaìwa eáéiçéìå ,éîéé÷ âìôéîìc§§¦§©¨§¦§¦©§©©§¨©§©¨¨©©
íéLééúe íéLééz ãâðk íééãb e÷ìçL àlà eðL àì :ïðò̈¨Ÿ¨¤¨¤¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦
ãâðk íéLééúe íééãb ãâðk íééãb e÷ìç ìáà ,íééãb ãâðk§¤¤§¨¦£¨¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤

íéLééz¯.Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæ :øîBà §¨¦¥¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨
íéLééúe íééãb ãâðk íééãb e÷ìç eléôà :øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©£¦¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦

íéLééz ãâðk¯Bòébnä B÷ìç àeä äæ :íéøîBà ïéà §¤¤§¨¦¥§¦¤¤§©©¦
àlà eðL àì :øîà øæòìà éaøå .Cëì äðBLàø äòMî¦¨¨¦¨§¨§©¦¤§¨¨¨©Ÿ¨¤¨
ìáà ,äòLz ãâðk äøNòå äøNò ãâðk äòLz e÷ìçL¤¨§¦§¨§¤¤£¨¨©£¨¨§¤¤¦§¨£¨

äøNò ãâðk äøNòå äòLz ãâðk äòLz e÷ìç¯:øîBà ¨§¦§¨§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨¥
:øîà ïðçBé éaøå .Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæ¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨§©¦¨¨¨©
äøNò ãâðk äøNòå ,äòLz ãâðk äòLz e÷ìç eléôà£¦¨§¦§¨§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¤£¨¨

¯.Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæ :øîBà ïéà¥¥¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨
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בכורות.  פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zexeka(ipy meil)

xaer dpefl ozpy ote`a `ziixad z` epcnrdy oeik :`xnbd dywn
z` dpnn dpwe xfg lready ote` `ziixad dhwp recn ,en` irna
`ziixad dlki ixde ,xyrna zaiig ok zngn wxy rnyne ,dndad

,dpefd zeyxa dndad dx`ypy ote` hewpléäéà äøOòéúå`ide - §¦©§¨¦¦
ea oi` ,xaer ecera ezlaiwy oeik ixdy ,dnda xyrna aiigzz

zwqer `ziixad :`xnbd zvxzn .dpzna ozip ly xehtäðBæa§¨
,úéøëð.dnda xyrn aeig dilr oi`y ¨§¦

zngne ,zixkp dpefa `ziixad zwqer zn`a recn :`xnbd dywn
,dndad z` dpnn dpwe xfgy ote`a df oic xnel dkxved ok

dî÷Bìådf oic cinrdl `ziixal did -äøOòéúå ,úéìàøNé äðBæa §§¨§¨¦§§¥¦§¦©§¨
éäéàly leqt xyrna oi`y ,ef dnda ly xyrna aiigzz `ide - ¦¦

zvxzn .xaer ecera ezlaiwy oeik ,'gewl' ly xeht dfa oi`e ,'opz`'
:`xnbdïì òîLî à÷opz`a wxy ,eprinydl `ziixad d`a - ¨©§©¨

zngn `ed xyrzn `edy mrhdy xnel epkxved diebl ozipy
d z` dxezd dlqt `l xyrn iably,leqt `ed gafnl la` ,opz`

opz` mle`ïðúà éåä àì ,úéìàøNé äðBæcelit` xzene ,llk §¨¦§§¥¦Ÿ¨¥¤§¨
.gafn iab lr daxwdl

`ed `ziixaa df xe`iae :`xnbd dtiqenäðBæ ,ééaà øîàc ,ééaàãk¦§©©¥§¨©©©¥¨
øeñà dððúà ,úéøëð,daxwdlíeMî ä÷Bì Bðéà äéìò àaä ïäëå ¨§¦¤§¨¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¥¤¦

'Bòøæ ìlçé àì'mipdkd lr xqe`y e`ld dfy ,(eh `k `xwie) Ÿ§©¥©§
la` ,dpef z`yløzeî dððúà ,úéìàøNé äðBæ,daxwdlïäëå ¨¦§§¥¦¤§¨¨¨§Ÿ¥

.'Bòøæ ìlçé àì' íeMî ä÷Bì äéìò àaä©¨¨¤¨¤¦Ÿ§©¥©§
:mdipiay weligd mrh z` iia` x`ane,øeñà dððúà úéøëð äðBæ¨¨§¦¤§¨¨¨

c oeikøîbly dey dxifba opz` oic z` cenll yi -'äáòBz äáòBz' ¨©¥¨¥¨
,úBéøòîbk mixac) xn`p opz`a ,ef oeyl dxn`p zenewnd ipyay ¥£¨

zeixrae ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFz iM 'ebe dpFf opz` `iaz `l' (hiŸ¨¦¤§©¨¦£©¡Ÿ¤©§¥¤
yie ,'dN`d zarFYd lMn dUri xW` lM iM' (hk gi `xwie) xn`p¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥Ÿ¨¥¤

,cenlläîiably myk -,úBéøòmiypa xaecneäa éñôz àìc ¨£¨§Ÿ¨§¦§
éLec÷,oda miqtez miyeciw oi`y -óàopz`,äðBæeilr xn`py ¦¥©¨

wx `ed ,'darez' oeylCäaly opz`a -efk dy`da éñôz àìc §©§Ÿ¨§¦¨
,éLec÷oiyeciw da miqtezy zil`xyi dpef la` ,dieba epiide ¦¥

.daxwdl xzen dppz`åy jkl mrhdäéìò àaä ïäëdpef lr-] §Ÿ¥©¨¨¤¨
[dieb,'Bòøæ ìlçé àì' íeMî ä÷Bì Bðéàoeikøîà 'Bòøæ' ìlçé àìc ¥¤¦Ÿ§©¥©§§Ÿ§©¥©§¨©

éàäå ,àðîçø,diebn clepd oade -àeä déòøæ åàìaygp epi` - ©£¨¨§©¨©§¥
`vnpe ,dly drxf aygpe diebd en` ixg` qgiizn `ed ik ,erxf
dpnn clepd oady zil`xyi dpef la` ,erxf z` llig `l odkdy

.dwele erxf z` llig dze` lread odk ,'erxf' aygp

äðùî
jezne ,dnda xyrn zyxtdn mixeht mitzeyy x`eai epzpyna
mzetzey izn ,mdia` iqkp z` eyxiy mig`a dpynd dpc jk
oecip d`ian dpynde .zxhet dpi` izne ,dnda xyrnn zxhet

milwy zkqna epipyy oicd iabl dnec(f"n `"t)zivgn ozepdy
lr dphw ztqez epiidc ,'oealw'l dphw rahn siqedl jixv lwyd
mipte` yi ,mly lwy cgi mipzep mc` ipa ipyyke ,lwyd zivgn
,zepealw ipy siqedl mikixvy yie cg` oealw wx siqedl mikixvy
oealwa miaiig md izn ,miyxeid oic z` dpynd zxxan dfa s`e

.ea miaiig mpi` izne
ïéôzeMäå ïéçàä,eiqkpa mitzey mde ,mdia` z` eyxiy mig` - ¨©¦§©¨¦
ote`a ,ielz mpiciçLïBaìwa ïéáélwyd zivgn cgi epzi eli`y - ¤©¨¦©¨§

miaygp mdy oniq df ixd ,dphw rahn siqedl mdn cg` lk aiigzi
md ixd jky oeike ,zepealw ipya minkg meaiigy ,mitzey mzqk

äîäa øNònî ïéøeètoldle .zetzeya mdl ecleeiy zecled lkn §¦¦©§©§¥¨
y ote`a la` .xaecn ote` dfi`a dpynd x`azøNòîa ïéáéiç©¨¦§©§©

,äîäaok mb x`eai df ote`e ,mitzey ly oic mdl oi`yk epiide §¥¨
,lwyd zivgnl mly lwy cgi mipzep mdipy m` ,jenqaïéøeèt§¦

ïBaìwä ïîa` oick mpic `l` ,sqep oealw zzl miaiig mpi` - ¦©¨§
rahn siqedl aiig epi`y ,cgi eipa ipy xear lwyd zivgn ozepy

.oealwl ipy

weligd z` `yixa epipy mdilry mipte`d z` zyxtn dpynd
on mixehte xyrna miaiig'y dpynd dxn` eilry ote`d :mipica

yk epiid ,'oealwdúéaä úñéôzî eð÷zenda mdl eltpy - ¨¦§¦©©©¦
`l` mitzeyk miaygp mpi`y ,mda ewlg `l oiicre ,dyexia

md okle ,mdia` zeyxl mikiiyk miaygp miqkpdïéáéiçxyrna ©¨¦
ik ,oealw ztqezn mixehte ,jka aiig did mdia`y enk ,dnda
did mdia` eli`e ,mdia` zeyxa oiicr md eli`k miaygp miqkpd

.ipy oealw siqedl aiig epi` ,eipa ipy lr lwyd zivgn ozepíàå§¦
åàì,mda etzzyde exfg `le ,miqkpa ewlg m` -ïéøeètxyrnn ¨§¦

miaygp mdy oeik ,mda ewlgy mnvr zenda mze`a dnda
gewl'k.eig`n ewlg z` dpwy ink aygp cg` lky ,'ze

m` la` :ipyd oicd ly ote`d z` zx`ane dpynd dkiynne÷ìç̈§
jk xg`e ,mdia` zyexia mig`d,eôzzLðå eøæçmpic df ote`a ¨§§¦§©§

mdy exn` df ote` lre ,mixenb mitzeykïBaìwa ïéáéiç,ipy ©¨¦©¨§
äîäa øNònî ïéøeèôe.zetzeya mdl ecleeiy zecled lkn §¦¦©§©§¥¨

àøîâ
miaiig ziad zqetzn epw 'ek oitzeyde oig`d' :dpyna epipy
.'dnda xyrnn oixeht 'eke etzzype exfge ewlg ,[dnda xyrna]
iabl mitzeyl miyxei oia weligd z` ecnl okidn d`ian `xnbd

:dnda xyrn,ïðaø eðz,xeka oipra (ai bi zeny) weqta xn`p ¨©¨¨
KN didi xW` dndA xbW xhR lke 'dl mgx xhR lk Yxarde'§©£©§¨¨¤¤¤¤©§¨¤¤¤¤§¥¨£¤¦§¤¨

oeylne ,''dl mixkGd'Cl äéäé'`idy dnda lr `ed aeigdy rnyn ©§¨¦©¦§¤¨
,jl wx zkiiyàìådnda lr.úeôzeL ìL`ziixad dkiynn §Ÿ¤¨

:zyxeceìBëémixeht eidiy xnel ziidúéaä úñéôúa eð÷ eléôà ¨£¦¨¦§¦©©©¦
,mdipia ewlg `l oiicre mdia`n zenda eyxiy -øîBì ãeîìz©§©

oeyla,'äéäé'gdys` epiide ,ote` lka da ekfy dnda lr lg aei ¦§¤
.miyxeia

mixeht mitzeyy df weqtn yexcl ozip cvik :`xnbd dywn
,dnda xyrnnåixdéàä,df weqt -áéúk øBëáaiabl xn`p - §©¦§§¦

:`xnbd zvxzn .dnda xyrn iabl `le ,xekaøBëáì ïéðò Bðéà íà¦¥¦§¨¦§
,xeka iabl mitzeyd xeht z` yexcl ozip `l m` -déúéà àäc§¨¦¥

úeôzeLa,mitzey znda lr mb milg dxeka ipic ixdy -áéúëc §¨¦§¦
(e ai mixac)'íëðàöå íëø÷a úøëáe'rnyne ,miax oeyla §ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

'jl didi' aezkdy i`ce ok m` ,miyp` dnkl zekiiy zendady
,xeka iabl xn`p `l mitzey hrnnyïéðò eäðzweqtd z` yexc - §¥¦§¨

,äîäa øNòîì.dnda xyrnn mixeht mitzeyy epnn cnle §©§©§¥¨
xyrnn oixeht oealwa oiaiigy oitzeyde oig`d' :dpyna epipy
zx`an `xnbd .'oealwd on oixeht dnda xyrna oiaiig ,dnda

:xehtl e` aeigl dey mpicy minrt `l` ,hlgen llk df oi`yøîà̈©
,äéîøé éaø,mipte` dnkl miwelg miyxeid ipicïéáéiçL íéîòt ©¦¦§§¨§¨¦¤©¨¦
äæáe äæa,dnda xyrnae lwyd zivgnl oealw ztqeza -íéîòôe ¨¤¨¤§¨¦

äfîe äfî ïéøeètLalwn -,dnda xyrnne oeïéáéiçL íéîòt ¤§¦¦¤¦¤§¨¦¤©¨¦
äîäa øNòîa ïéáéiçL íéîòôe ,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa©¨§§¦¦©§©§¥¨§¨¦¤©¨¦§©§©§¥¨

.ïBaìwä ïî ïéøeèôe§¦¦©¨§
.` :elld mipte`d zrax` z` zx`an `xnbd,äæáe äæa ïéáéiç©¨¦¨¤¨¤

oebkLmiyxeidíéôñka e÷ìç,etzzype exfge ,mdia`n eyxiy ¤¨§©§¨¦
,oealwa aiig cg` lky ,cgi minxezd mitzey lkk mpicyàìå§Ÿ

äîäaa e÷ìç,dnda xyrna miaiig md okle ,mdia`n eyxiy ¨§©§¥¨
.mda 'mitzey'k miaygp mpi`e ,ziad zqitza oiicr zendad ixdy

.a,äfîe äfî ïéøeètoebkäîäaa e÷ìçL,da etzzyde exfge §¦¦¤¦¤¤¨§©§¥¨
,dnda xyrnn mixehtd mitzey lkk mpiceíéôñka e÷ìç àìå§Ÿ¨§©§¨¦

zivgn iabl okle ,ziad zqitza oiicr mzeyxay mitqkde ,llk
mixehte ,cgi mdipy xear ozep mdia` eli`k mze` mipc lwyd

.oealw ztqezn
.b,äîäa øNònî ïéøeèôe ïBaìwa ïéáéiçote`a edfäæa e÷ìçL ©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨¤¨§¨¤

äæáeztqeza miaiig okle ,etzzyde exfge ,zendaae mitqka - ¨¤
oick ,dnda xyrnn mixehte ,cgi enxzy mc` ipa ipy oick oealw

.mitzeyd znda
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iyily meil)

:dxixa oi` opgei iax zrcly ea ep`vny sqep oecip d`ian `xnbd
déîòèì ïðçBé éaø àãæàåezhiyl ,opgei iax xn`y df xace - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,exn`e÷ìçL ïéçàä ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàczyexia §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§
wlgd z` laiw cg` lky zxxan dwelgdy mixne` oi` ,mdia`
z` laiw cg` lky okzie ,'dxixa oi`' `l` ,dligzn el ie`x didy

k miqkpa ewlgyk `linne ,exiag wlgïä úBçB÷ìeli`ke ,miaygp ¨¥
wlgl dxenza ecil ribdy wlgd z` eig`n dpw mdn cg` lk

,eig` cil ribdyejkitlïéøéæçîzerwxwd z`,ìáBia äæì äæ ©£¦¦¤¨¤©¥
zwelg mb jk ,odilral zexfeg zexeknd zerwxwdy myky
ixd .mdipia zerwxwd z` aey miwlgne mixfege ,dliha miyxeid
,ewlg z` laiw cg` lky xxazdy mixne` oi` ,opgei iax zrcly
mzwelg okle ,eig` wlg z` laiw cg` lky mixne` ep` `l`

.ewlg z` cg` lk dfn df mipew md eli`k zaygp
a df oic eprinydl opgei iax jxved recn `xnbd zx`anipy

:zenewnéëéøöeipya df oic eprinydl opgei iax jxvede - §¦¦
,exiagn cg` oic cenll mileki epiid `le ,zenewndïðéòîLà éàc§¦©§§¦©

àëä,dnda xyrn iabl wx opgei iax z`f eprinyd eli`y - ¨¨
did ,dnda xyrnn mixehte zegewlk miaygp ewlgy miyxeidy

y xnel mewnàäadf oica `weec -ïðçBé éaø øîà÷,dxixa oi`y §¨¨¨©©¦¨¨
LxWl dUrY oM ,iN oYY LipA xFkA' (hk-gk ak zeny) xn`py oeik§¨¤¦¤¦¥©£¤§Ÿ§
lr wx milg dnda xyrn ipicy df weqtn (.ep) lirl eyxce ,'Lp`vl§Ÿ¤

mdy 'jp`ve jxey'ðá'c àéîec'Exkfend oad oeictl dneca - §¨§¦§
xnel yi ok m`e ,weqtaða' äîEì øeøáa 'Eaiigd jpay myk - ©¦§§¨§

,xexia jixv xacd oi`e jzeyxa clep `edy xexa oeictaEøBL' óà©§
ðàöå'Exaecn dnda xyrn aeigl aezka exkfedyEì øeøáa- §Ÿ§§¨§

dyexid zray dnda lr `le ,jzeyxa dclep `idy xexay dndaa
df oecipa `weec okle ,jig` mr zwlgy cr jzeyxa i`ce dzid `l

,dxixa oi`y opgei iax xaeqìáàly dyexi zxfg iabläãN,laeia £¨¨¤
`linne ,zegewlk `le miyxeik mpice ,dxixa yiy xnel mewn yi

wxy oeik ,laeia zerwxwd z` xifgdl mikixv miyxeid oi`'øëî'¤¤
ìáBia øcäéì àðîçø øîàc àeädxn` dxknpy dcy lr wx - §¨©©£¨¨¤§©©¥

miweqta xen`k ,laeia dxifgdl yiy dxezd,(cl-dk dk `xwie)
la`àì ,äðzîe äMeøéiax jxved okl ,laeia dxifgdl jxev oi` - §¨©¨¨Ÿ

,'dxixa oi`'y laeia dcy zyexi zxfg iabl mb eprinydl opgei
dpic ,dyexia eig` wlg z` gwl cg` lk dwelgay okziy oeike

.laeia zxfege xknk
:zx`ane `xnbd dkiynnäãN ïðéòîLà éàåiax eprinyd eli`e - §¦©§§¦©¨¤

,laeia zxfeg `idy ,dcy zyexi iabl wx 'dxixa oi`'y df oic opgei
wx `ed dcy xifgdl aeigdy ,xnel mewn didàøîeçìmiwqety - §§¨

el ribd df wlgy zxxan dwelgd m` wtq yiy meyn ,xingdl
dpw `ede eig`l ribd df wlgy okzie ,zxxan dpi`y e` ,dyexia
cg` lky mixne`e mixingn ep` gewl `ed `ny wtqd iptne ,epnn
epiide .ycgn miwlege ,laeia ewlg z` xifgdl aiig miyxeidn
oi`e dxixa yi `ny xnele xingdl yi dnda xyrna s`y mixeaq
jxved okle ,dnda xyrna miaiige ,miyxeik `l` zegewlk mpic
`le ,i`ce zxeza `ed 'dxixa oi`'y df oicy eprinydl opgei iax
z` xehtl dnda xyrna ezngn miliwn s` `linne ,wtq zxeza

.xyrnn miyxeid
énð éàdcy iabl opgei iax rinydy dna ic `ly jkl sqep xe`ia - ¦©¦

,laeia zxfeg `idyälçzëìdxfgd oipry xnel mixeaq epiidy - §©§¦¨
wlg lk yxi in zxxan dwelgd oi`e 'dxixa oi`'y meyn epi` laeia
rwxwd z` xifgdl miyxeid mikixv 'dxixa yi' m` s` `l` ,dcya
xefgz laeiay ,dxezd dxn` jky meyn ,ziad zqetzl laeia
miyxei ly ote`ae ,dligza ely dzidy in ly zelral rwxwd
mig`d lkl zkiiy dzidy ,ziad zqetzl xefgl rwxwd dkixv

,cgi,àëä ìáà,ef `xaq zkiiy `ly ,dnda xyrn aeig iabl £¨¨¨
àì àîéàdwelgdy itl ,xyrn aeign xhtp epi`y xn`p ile` - ¥¨Ÿ

epic oi`e ,eia` zzin zryn xak el ribdy wlgd z` zxxan
oi`'y dnda xyrn iabl eprinydl opgei iax jxved okle .gwelk

xyrnn zexeht dwelg zrya zeniiwd zendad jkitle ,'dxixa
etzzype exfgy ixg` odl eclepy zeclede ,'gewl' xeht meyn

:`xnbd zniiqn .mitzey ly mdy meyn mixehtàëéøöyi ok` - §¦¨
zerwxw zxfgd iabl ,mixacd ipy iabl df oic eprinydl jxev

.dnda xyrn iable laeia
:dxixa yiy mixaeqd xfrl` iaxe opr ax zrc lr dywn `xnbd

,éáéúéî`idy dnda zaxwd xeqi` iabl (.l) dxenza dpyna epipy ¥¦¥
,alkl dxenzk dlawzdy xnelk ,'alk xign'ïéôzeMä ïëå§¥©¨¦

äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL,mi`lhäòLz ìèð ãçàåmi`lh,áìëå ¤¨§¤¨¨©£¨¨§¤¨¨©¦§¨¨¤¤
áìkä ãâðkL,alkd cbpk `ed mdn cg`y mi`lh dxyr mze` - ¤§¤¤©¤¤

ïéøeñàeilr lge ,alk ly etelig did mdn cg`y oeik ,daxwdl £¦
eli`e ,mi`lhd zxyr jezn `ed in xxazd `le ,alk xign xeqi`

mi`lhd zryzíéøzeî ,áìkä íòLz` `xnbd zniiqn .daxwdl ¤¦©¤¤¨¦
:dziiyew,äøéøa Lé úøîà íàådid inl xxazn dwelgd ici lre §¦¨§©¥§¥¨

,mi`lh dxyr gwly cg` eze` ,ok m` ,dligzn wlg lk jiiy
ìå ,áìk éãäáì eäéépéî ãç øBøáéììB÷Lrawie cg` dlh xexai - ¦§©¦©§§©£¥¤¤§¦§

`edy xxazie ,mi`lhd zxyr oian epgwie ,alkd cbpk cner `edy
,'alk xign'dðäåeøzLéì Cmixzen eidi mixzepd mi`lhde - §¨¨¦§§

.dxixa oi`y gken ,ok mixne` `ly jkne .daxwdl
:`xnbd zvxznénð éëä éããäì eälek eåLc éà ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¦§¨§©£¨¥¨¦©¦

szeyd ciay dlh lky ixd ,dfl df mlek miey mi`lhd eid m`
wxy `vnpe ,ezenk deyy dlh ipyd szeyd cia ecbpk yi ,cg`d
cg` lehi zn`a df ote`ae ,alkd cbpk `ed dxyrdn cg` dlh
zryz x`ye ,alkd cra ozip `edy xxaie rawie mi`lhdn

mle` ,gafnl mixzen eidi mi`lhdïðé÷ñò éàîa àëä,o`k - ¨¨§©¨§¦©
ote`a ,xaecn dna ,dxenza dpynaéããäì eälek eåL àìcoi`y - §Ÿ¨§©£¨¥

eid dxyrd jezn mi`lh dryzy oebke ,dfl df miey mi`lhd lk
,alkd mry mi`lhd zryzn xzei mixwiãç àaìk éàä éåLå§¨¥©©§¨©

eäMîezryz mieyy yxtdd ztqeza ixiyrd dlhk dey alkde - ©¤
,enry mi`lhd zryzn xzei ecbpky mi`lhdéLî eäMî éàäåC §©©¤¨¦

eäleëa éúàålk oia wlgzn ,yxtdd cbpk alka yiy df ieeye - §¨¥§§
,ztqez dze`n zvwn lg mdn cg` lkay ,ecbpky mi`lhd zryz
dlhde ,ztqezd ly zvwn eze` meyn mi`lhd zryz mixq`pe

.elek cbpk alkdy meyn xeq` ixiyrd

äðùî
:dnda xyrnn zexehty zendad od in zx`an dpyndìkälk - ©Ÿ

,zexedhd zendad ibeqøécì ïéñðëðickøOòúäì,dnda xyrna ¦§¨¦©¦§¦§©¥
ïî õeçdíéàìklgxe yiizn clepd -,e`idy dndaàöBéå ,äôøè ¦¦§©¦§¥¨§¥
ïôBcotec z` ekzg `l` ,mgxd gztn zecled jxck clep `ly - ¤

,myn ede`ivede ,en` ohaïîæ øqeçîedray jeza `idy dnda - §©§©
,ipinyd dnei cr daxwdl oiicr die`x dpi`y ,dzcill mini

.íBúiäå:dpynd zxxane,íBúé eäæéàå,xyrnn xehtdäúnL ìk §©¨§¥¤¨Ÿ¤¥¨
äèçLpL [Bà] dnà,dzcil zraòLBäé éaø .äãìé Ck øçàå ¦¨¤¦§£¨§©©¨¨§¨©¦§ª©

dnà äèçLð eléôà ,øîBà,dxer z` ehiytdeíéi÷ çìMäålk - ¥£¦¦§£¨¦¨§©¤©©¨
miiw hytend xerdy ceräæ ïéàaygp,íBúé.xyrna aiige ¥¤¨

àøîâ
,dtxhe ,mi`lk on ueg ,xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy

.'mezide onf xqegne ,otec `veie
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -eðúc §¨¨¥¦¥§¨

ïðaød zenda iabl xn`p ,`ziixaa,(fk ak `xwie) zepaxwl zeie`x ©¨¨
mFInE ,FO` zgY mini zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F` xFW'¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦
hrnl weqtd zeaizn eyxce ,''dl dX` oAxwl dvxi d`lde ipinXd©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§¨¦¤©

,oaxwl zeleqt ody ,zenieqn zendaíéàìëì èøt ,'áNë Bà øBL'¤¤§¨§¦§©¦
cenll yi 'e`' zaizny oeik ,lgxe yiizn clepd z` hrnl -
mdyk `le ,envr ipta oin lkyk `weec daxwdl dxyk dndady

.cgi 'ayke xey'äîãðì èøt ,'æò Bà'oinn clepy cle hrnl - ¥§¨§¦§¤
d`xpy cle ecliy yiize fr oebk ,xg` oinl dnec `ed j` ,cg`
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המשך בעמוד זמב

oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

äéîòèì ïðçåé éáø àãæàå.dxixa oi`c Ðéëéøöå.opgei iaxc izxz jpd Ðàäá
ïðçåé éáø øîàaizkck ,jpal ywzi` dnda xyrnc meyn ,oixehte dxixa oi`c Ð

.'ebe "dyrz ok il ozz jipa xeka" :(ak zeny)êì øåøáá.jzeyxa clepy Ðéàå
äãù ïðéòîùàmeyn lif` `xneglc meyn ,opgei iax xn`w `idda :`pin` ded Ð

xhtinc `ed `lewlc ,`kd la` .`witq

laei iablc Ð dlgzkl inp i` .xyrnn

dzidy dzlgzl rwxw zxfeg `dzy opira

.ikd xninl `kil Ð xyrn iab la` ,cgia

ïéôúåùä ïëålk" wxta dxenz zkqna Ð

.[`,l] "oixeq`díéàìè äøùò ìèð ãçà
áìëå íéàìè äòùú ãçàåoze` .odnr Ð

oixeq` Ð alkd cbpky mi`lhd dxyr

dide alk ly etelig did odn cg`c ,gafnl

.edip id opirci `le ,"alk xign"áìëä íòù
.`xeqi` eda zil Ð alkd mry dryzd Ð

éããäì åäìåë ååùã éàoze`ay yak lky Ð

deyy dxyrd oze`a xag el yi dryz

ikd Ð alkd cbpk ixiyrdy `vnpe ,ezenk

alk xigna cg` lhepe ,dxixa yic inp

.deabl oixzen x`yde ,elke`eéàîá àëä
ïðé÷ñòeey `lc oebk Ð ixiq` edlekc Ð

oiey dxyr jezay miyak dryzy .iccd`

alkde ,alkd eze` mry dryzn xzeidey

dryz oze` oieyy edyn eze`e ixiyrd z`

ied `zydc .enry dryzn xzei ocbpky

lka ecbpky dryzd lka jled alk xign

:qixb dxende .ecbpk ixiyrde ,`zxet cg

iblte ifef drax` cge cg lk deyc oebk

jiiy `fef `eddc ,ifef `yng `alke ,`yneg

cge cg lk ieyc :ikd `yexite .edleka iz`e

iblte ifef drax` alkd cbpky dxyr oze`n

oiey dxyrd lky `vnp ,`fefc `yneg

oiyneg i`vg dxyry ,ifef cge mirax`

alkde .`fef epiidc ,oiyneg dyng oiyer

enry dryzy `vnp Ð mifef dyng dey

edi`e fef dyye [miyly] (miying) `l` opi`

eey `l `zyd .cge oirax` ixd Ð `yng

,cg lk ifef drax` `l` alkd mry mze`

`blte ifef drax` cg lk eey ecbpky oze`e

z` deyn alkdy `vnp Ð `fefc `yneg

,alkd selig jiiy ecbpky oze` lkae ,mlek

lr xzei dey cg` lky yneg ivg eze`

alkdy fef eze` cbpky selign ,fef rax`

.rax`n xzei deyäðùîåîà äúîù ìë
yxtn oizipznc `nrh lke .dcil zrya Ð

.`xnbaíéé÷ çìùäå.miiw xerde Ðäæ ïéà
íåúé.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâøåù

áùë åà.aizk miycwd lk x`y iab Ð

äîãð.frl dnec `ede lgx en`y Ðíéàìë
.`a lgxde yiizd on Ðïàë øîàðÐ

."hayd zgz" :dnda xyrnaïìäì øîàðå
."en` zgz" :miycwd lka Ðïìäì äîÐ

.miycwd lkaåììä úåîùä ìëì èøôÐ

,"xeari xy` lk" :(fk `xwie) da aizkc Ð dtxhl hxt xyrn dne .oizipznc `nrh epiide .inp ikd xyrna s` Ð mezie onf xqegne otec `veie dncpe mi`lk :ziyixtck

.zetixh dxyr dpenyn zg` `id ef dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac ,zxaer dpi`y dtxhl hxtìëäi`n iiezi`l ,oizipzna ipzwc Ðäö÷åîedeyixtdy Ð

.dxf dcearl eaixwdlãáòð.dipxw oia dl jqipy oebk ,dnvr dndad z` cary Ðïãéã àðúåznc `pz Ð.oizipznc ipd lk iiez`l Ð "lkd" `pzc oizipøîâ éàÐ

.miycwn "zgz" "zgz" xyrnàì éîð éðäoi`y oebke ,raxpe raex `ivedl Ð "dndad on" :(`,gk) "oixeq`d lk" wxta dxenza `ipzc .miycwa ileqt edlek `dc Ð

.dvwend z` `ivedl Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedl Ð "xwad on" ."ebexdz dndad z`e" :aizkc ,`id `lhw za Ð micr ipy i`c .cg` cr `l` xacaéìé àì éàåó
oixyrn oi`c dil `pn ,mezie onf xqegn ,ipixg` ipd ,miycwn Ðéðäåonena elk`i Ð daxwdl efg `lc ab lr s`e .ixyrlc edpiax `pngx Ð jpi` edleke raxpe raex Ð

.milralåá ïéìñåô äøæ äãåáòå äåøò øáã åá ìñåô íåîäù ìë."ma men mda mzgyn ik" :(ak `xwie) aizkc ,menl `pngx edpiyw` `dc Ðà÷éôñ ñåðéâåøãðàå íåèîåè
àåä.`id dnvr ipta dixa :xaq oerny iaxe .ixyrin jytp dnn jkld ,dawp i` xkf i` Ðàì éîð éðä.mezie onf xqegne otec `vei Ð
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õåçmeyn Ð `xnba `nrh yxtn `dc ,dncp ipzinl inp ivn ded Ð 'ek mi`lkd on

blcl libx [mi`lk] (dtxh) aiygc mewn lka la` .miycwn "zgz" "zgz" opitlic

.zvw dil incc meyn ,mi`lk llka `ed eli`k dncpèøôÐ zxaer dpi`y dtxhl

zegpna mzde .zetxh dxyr dpenyn `id dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac

dtxhl cg :dtxha i`xw `zlz jixvn (`,e)

kd zry dl dzid `lc en` irnncge ,xye

xg`e dyicwdl cge ,dyicwd jk xg`e dtxhl

dil opiayg dhnle daekx`d one .dtxhp jk

.dtxhp dpi`c oeik ,zxaerìëea lqet mendy

`nlr ilek Ð ea oilqet dxf dceare dexr xac

raex hrnnc o`n elit` ,`yxc jd edl zi`

"xwad on"ne "dndad on"n carpe dvwen raxpe

izyxitck ,(`,gk dxenz) "oixeq`d lk" wxta

.(dnda gweld wxta lirl)

øëæjd Ð 'ek mehneh `l zi`ce dawp i`ce

,yiwl yixe `cqg axk `lc `ibeq

.(a,an) "oinen el` lr" seqa lirl ziyixtck

qexta
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17

éaø øîà éñà éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå§¨§¨©¦¨¨§©£¥§¨©©¦©¦¨©©¦
e÷ìçL ïéçàä :ïðçBé¯äæì äæ ïéøéæçîe ,ïä úBçB÷ì ¨¨¨©¦¤¨§¨¥©£¦¦¤§¤

àëä ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .ìáBia¯éaø øîà÷ àäa ©¥§¦¦§¦©§©¦©¨¨§¨¨¨©©¦
ðác àéîec ,ïðçBéða äî ,EE¯EøBL óà ,Eì øeøáa ¨¨§¨§¦§©¦§§¨§©§

ðàöåE¯äãN ìáà ;Eì øeøáa¯àðîçø øîàc àeä øëî §Ÿ§§¨§£¨¨¤¤¤§¨©©£¨¨
äãN ïðéòîLà éàå !àì äðzîe äLeøé ,ìáBia øãäéì¯ ¦£©©¥§¨©¨¨¨§¦©§©¦©¨¤

éîð éà ,àøîeçì¯àëä ìáà ,älçzëì¯,àì àîéà §§¨¦©¦§©§¦¨£¨¨¨¥¨¨
äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeMä ïëå :éáéúéî .àëéøö§¦¨¥¦¥§¥©¨¦¤¨§¤¨¨©£¨¨

áìkä ãâðkL ,áìëå äòLz ìèð ãçàå¯íòL ,ïéøeñà §¤¨¨©¦§¨§¤¤¤§¤¤©¤¤£¦¤¦
áìkä¯äøéøa Lé zøîà íàå ;íéøzeî¯ãç øBøáéì ©¤¤¨¦§¦¨§©§¥§¥¨¦§©

ìå áìk éãäáì eäéépéîðäå ,ìB÷Léããäì eälek eåLc éà :éLà áø øîà !eøzLéì C¯;éîð éëä ¦©§§©£¥¤¤§¦§§¨¨¦§§£©©©¦¦§¨§©£¨¥¨¦©¦
ïðé÷ñò éàîa àëä¯eäMî éàäå ,eäMîe ãç àaìk éàä éåLå ,éããäì eälek eåL àìc¯éLîC ¨¨§©¨§¦©§¨¨§©£¨¥§¨¥©©§¨©©¤§©©¤§¦

.eäleëa éúàåäðùîøqeçîe ,ïôBc àöBéå ,äôøèe ,íéàìk ïî õeç ,øOòúäì øécì ïéñðëð ìkä §¨¥§§©Ÿ¦§¨¦©¦§¦§©¥¦¦§©¦§¥¨§¥¤§©
íBúé eäæéàå .íBúiäå ,ïîæ¯:øîBà òLBäé éaø .äãìé Ck øçàå äèçLpL ,dnà äúnL ìk §¨§©¨§¥¤¨¨¤¥¨¦¨¤¦§£¨§©©¨¨§¨©¦§ª©¥

íéi÷ çìMäå dnà äèçLð eléôà¯.íBúé äæ ïéààøîâBà øBL" :ïðaø eðúc éléî éðä àðî £¦¦§£¨¦¨§©¤©©¨¥¤¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©
"áNk¯"æò Bà" ,íéàìëì èøt¯"ãìeé ék" ,äîãðì èøt¯úòáL äéäå" ,ïôBc àöBéì èøt ¤¤§¨§¦§©¦¥§¨§¦§¤¦¦¨¥§¨§¥¤§¨¨¦§©
"íéîé¯,ïîæ øqeçîì èøt"Bnà úçz"¯ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .íBúéì èøt ¨¦§¨¦§©§¨©©¦§¨§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

ïläl äî ,"Bnà úçz" :ïläì øîàðå "èáMä úçz" ïàk øîàð :øîBà¯úBîMä ìëì èøt ¥¤¡©¨©©©¥¤§¤¡©§©¨©©¦©§©¨§¨§¨©¥
ïàk óà ,eìlä¯ïàk äîe ,eìlä úBîMä ìëì èøt¯ïläì óà ,äôøèì èøt¯.äôøèì èøt ©¨©¨§¨§¨©¥©¨©¨§¨¦§¥¨©§©¨§¨¦§¥¨

,ïðúàäå ,ãáòpäå ,äö÷enäå ,òaøpäå òáBøä :ïðaø eðúc àä ééeúéàì éàî ééeúéàì "ìkä"©Ÿ§¦¥©§¦¥¨§¨©¨©¨¥©§©¦§¨§©§¤§©¤¡¨§¨¤§¨
ñBðéâBøcðàå íeèîeèå ,øéçnäå¯íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,øOòúäì øécì ïéñðëð ïlek §©§¦§§§©§§¦¨¦§¨¦©¦§¦§©¥©¦¦§¤§¨¥¦

"úçz" "úçz" øîb éà ,ïãéc àpúå .øOòúäì øécì ïéñðëð ïéà ñBðéâBøcðàå íeèîeè :ïBòîL éaø©¦¦§§§©§§¦¥¦§¨¦©¦§¦§©¥§©¨¦©¦¨©©©©©
íéLãwî¯éìé àì éàå ,àì éîð éðäó¯déì àðî éðä¯:áéúëc ,eäðéaø àðîçø éðäå ,øéîb íìBòì ¦¢¨¦¨¥©¦¨§¦¨¨¥¨¥§¨¥§¨¨¥§¨¥©£¨¨©¦§¦§¦

Ba øîàpL íB÷î ìk :ìàòîLé éaø éác àðàúå ,"íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék"¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¤¤¡©
äúçLä¯äåøò øác ;äøæ äãBáòå äåøò øác àlà Bðéà¯úà øNa ìk úéçLä ék" :áéúëc ©§¨¨¥¤¨§©¤§¨©£¨¨¨§©¤§¨¦§¦¦¦§¦¨¨¨¤

äøæ äãBáò ,"õøàä ìò Bkøc¯úéðáz ìîñ ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúéçLz ït" :áéúëc ©§©¨¨¤£¨¨¨¦§¦¤©§¦©£¦¤¨¤¤¤§©¨¨¤©§¦
Ba ìñBt íenäL ìëå ;"äá÷ð Bà øëæ¯íenä ïéàL ìëå ,Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ¨¨§¥¨§¨¤©¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦§¨¤¥©

Ba ìñBt¯;Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ïéà,àîeî äéa ìéñt àìå ìéàBä ,øNòî éàäå ¥¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦§©©£¥¦§¨¨¥¥¨
"epøéîé àìå òøì áBè ïéa øwáé àì" :áéúëc¯òáBø .äéa ìéñt àì éîð äøæ äãBáòå äåøò øác ¦§¦Ÿ§©¥¥¨©§Ÿ§¦¤§©¤§¨©£¨¨¨©¦¨¨¥¥¥©

òaøðå¯ãáòðå äö÷eî ,äåøò øác¯ïðúàå ,äøæ äãBáò¯øéçîe ,äåøò øác¯,ïðúàì L÷zéà §¦§¨§©¤§¨§¤§¤¡©£¨¨¨§¤§¨§©¤§¨§¦¦©©§¤§¨
ñBðéâBøcðàå íeèîeè¯"øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø" .àeä à÷éôñ :øáñ÷¯,àeä à÷éôñ :øáñ÷ §§©§§¦¨¨©§¥¨©¦¦§¤§¨¥¨¨©§¥¨

éîð øNòî ,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ðe éàcå øëæ ,íéLã÷ éab àðîçø èòéî¯øîb ¦¥©£¨¨©¥¨¨¦¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§§©§§¦©£¥©¦¨©
äôøhäå íéàìkä ïî õeç ,øOòúäì øécì ïéñðëð ìkä :ïðaø eðz .íéLãwî "úçz" "úçz"¯ ©©©©¦¢¨¦¨©¨©©Ÿ¦§¨¦©¦§¦§©¥¦©¦§©¦§©§¥¨

:àáé÷ò éaø øîà .òLBäé éaø íeMî øîàL àúBzøa øôk Léà äãeäé éaøa øæòìà éaø éøác¦§¥©¦¤§¨¨§©¦§¨¦§©©§¨¤¨©¦©¦§ª©¨©©¦£¦¨
"úçz" "úçz" øîb éà ,àn÷ àpúå .íBúéå ïîæ øqeçîe ïôBc àöBé óà epîéä ézòîL éðà£¦¨©§¦¥¤©¥¤§©§¨§¨§©¨©¨¦¨©©©©©

íéLãwî¯äôøè àîìLa ,øîb àì éàå ;àì éîð éðä¯"èáMä úçz øáòé øLà ìk" ¦¢¨¦¨¥©¦¨§¦¨¨©¦§¨¨§¥¨¨£¤©£Ÿ©©©¨¤
áéúk¯déì àðî íéàìk àlà .úøáBò äðéàL äôøèì èøt¯ïôBc àöBéáe ,øîb íìBòì §¦§¨¦§¥¨¤¥¨¤¤¤¨¦§©¦§¨¥§¨¨©§¥¤
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iyily meil)

:dxixa oi` opgei iax zrcly ea ep`vny sqep oecip d`ian `xnbd
déîòèì ïðçBé éaø àãæàåezhiyl ,opgei iax xn`y df xace - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,exn`e÷ìçL ïéçàä ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàczyexia §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§
wlgd z` laiw cg` lky zxxan dwelgdy mixne` oi` ,mdia`
z` laiw cg` lky okzie ,'dxixa oi`' `l` ,dligzn el ie`x didy

k miqkpa ewlgyk `linne ,exiag wlgïä úBçB÷ìeli`ke ,miaygp ¨¥
wlgl dxenza ecil ribdy wlgd z` eig`n dpw mdn cg` lk

,eig` cil ribdyejkitlïéøéæçîzerwxwd z`,ìáBia äæì äæ ©£¦¦¤¨¤©¥
zwelg mb jk ,odilral zexfeg zexeknd zerwxwdy myky
ixd .mdipia zerwxwd z` aey miwlgne mixfege ,dliha miyxeid
,ewlg z` laiw cg` lky xxazdy mixne` oi` ,opgei iax zrcly
mzwelg okle ,eig` wlg z` laiw cg` lky mixne` ep` `l`

.ewlg z` cg` lk dfn df mipew md eli`k zaygp
a df oic eprinydl opgei iax jxved recn `xnbd zx`anipy

:zenewnéëéøöeipya df oic eprinydl opgei iax jxvede - §¦¦
,exiagn cg` oic cenll mileki epiid `le ,zenewndïðéòîLà éàc§¦©§§¦©

àëä,dnda xyrn iabl wx opgei iax z`f eprinyd eli`y - ¨¨
did ,dnda xyrnn mixehte zegewlk miaygp ewlgy miyxeidy

y xnel mewnàäadf oica `weec -ïðçBé éaø øîà÷,dxixa oi`y §¨¨¨©©¦¨¨
LxWl dUrY oM ,iN oYY LipA xFkA' (hk-gk ak zeny) xn`py oeik§¨¤¦¤¦¥©£¤§Ÿ§
lr wx milg dnda xyrn ipicy df weqtn (.ep) lirl eyxce ,'Lp`vl§Ÿ¤

mdy 'jp`ve jxey'ðá'c àéîec'Exkfend oad oeictl dneca - §¨§¦§
xnel yi ok m`e ,weqtaða' äîEì øeøáa 'Eaiigd jpay myk - ©¦§§¨§

,xexia jixv xacd oi`e jzeyxa clep `edy xexa oeictaEøBL' óà©§
ðàöå'Exaecn dnda xyrn aeigl aezka exkfedyEì øeøáa- §Ÿ§§¨§

dyexid zray dnda lr `le ,jzeyxa dclep `idy xexay dndaa
df oecipa `weec okle ,jig` mr zwlgy cr jzeyxa i`ce dzid `l

,dxixa oi`y opgei iax xaeqìáàly dyexi zxfg iabläãN,laeia £¨¨¤
`linne ,zegewlk `le miyxeik mpice ,dxixa yiy xnel mewn yi

wxy oeik ,laeia zerwxwd z` xifgdl mikixv miyxeid oi`'øëî'¤¤
ìáBia øcäéì àðîçø øîàc àeädxn` dxknpy dcy lr wx - §¨©©£¨¨¤§©©¥

miweqta xen`k ,laeia dxifgdl yiy dxezd,(cl-dk dk `xwie)
la`àì ,äðzîe äMeøéiax jxved okl ,laeia dxifgdl jxev oi` - §¨©¨¨Ÿ

,'dxixa oi`'y laeia dcy zyexi zxfg iabl mb eprinydl opgei
dpic ,dyexia eig` wlg z` gwl cg` lk dwelgay okziy oeike

.laeia zxfege xknk
:zx`ane `xnbd dkiynnäãN ïðéòîLà éàåiax eprinyd eli`e - §¦©§§¦©¨¤

,laeia zxfeg `idy ,dcy zyexi iabl wx 'dxixa oi`'y df oic opgei
wx `ed dcy xifgdl aeigdy ,xnel mewn didàøîeçìmiwqety - §§¨

el ribd df wlgy zxxan dwelgd m` wtq yiy meyn ,xingdl
dpw `ede eig`l ribd df wlgy okzie ,zxxan dpi`y e` ,dyexia
cg` lky mixne`e mixingn ep` gewl `ed `ny wtqd iptne ,epnn
epiide .ycgn miwlege ,laeia ewlg z` xifgdl aiig miyxeidn
oi`e dxixa yi `ny xnele xingdl yi dnda xyrna s`y mixeaq
jxved okle ,dnda xyrna miaiige ,miyxeik `l` zegewlk mpic
`le ,i`ce zxeza `ed 'dxixa oi`'y df oicy eprinydl opgei iax
z` xehtl dnda xyrna ezngn miliwn s` `linne ,wtq zxeza

.xyrnn miyxeid
énð éàdcy iabl opgei iax rinydy dna ic `ly jkl sqep xe`ia - ¦©¦

,laeia zxfeg `idyälçzëìdxfgd oipry xnel mixeaq epiidy - §©§¦¨
wlg lk yxi in zxxan dwelgd oi`e 'dxixa oi`'y meyn epi` laeia
rwxwd z` xifgdl miyxeid mikixv 'dxixa yi' m` s` `l` ,dcya
xefgz laeiay ,dxezd dxn` jky meyn ,ziad zqetzl laeia
miyxei ly ote`ae ,dligza ely dzidy in ly zelral rwxwd
mig`d lkl zkiiy dzidy ,ziad zqetzl xefgl rwxwd dkixv

,cgi,àëä ìáà,ef `xaq zkiiy `ly ,dnda xyrn aeig iabl £¨¨¨
àì àîéàdwelgdy itl ,xyrn aeign xhtp epi`y xn`p ile` - ¥¨Ÿ

epic oi`e ,eia` zzin zryn xak el ribdy wlgd z` zxxan
oi`'y dnda xyrn iabl eprinydl opgei iax jxved okle .gwelk

xyrnn zexeht dwelg zrya zeniiwd zendad jkitle ,'dxixa
etzzype exfgy ixg` odl eclepy zeclede ,'gewl' xeht meyn

:`xnbd zniiqn .mitzey ly mdy meyn mixehtàëéøöyi ok` - §¦¨
zerwxw zxfgd iabl ,mixacd ipy iabl df oic eprinydl jxev

.dnda xyrn iable laeia
:dxixa yiy mixaeqd xfrl` iaxe opr ax zrc lr dywn `xnbd

,éáéúéî`idy dnda zaxwd xeqi` iabl (.l) dxenza dpyna epipy ¥¦¥
,alkl dxenzk dlawzdy xnelk ,'alk xign'ïéôzeMä ïëå§¥©¨¦

äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL,mi`lhäòLz ìèð ãçàåmi`lh,áìëå ¤¨§¤¨¨©£¨¨§¤¨¨©¦§¨¨¤¤
áìkä ãâðkL,alkd cbpk `ed mdn cg`y mi`lh dxyr mze` - ¤§¤¤©¤¤

ïéøeñàeilr lge ,alk ly etelig did mdn cg`y oeik ,daxwdl £¦
eli`e ,mi`lhd zxyr jezn `ed in xxazd `le ,alk xign xeqi`

mi`lhd zryzíéøzeî ,áìkä íòLz` `xnbd zniiqn .daxwdl ¤¦©¤¤¨¦
:dziiyew,äøéøa Lé úøîà íàådid inl xxazn dwelgd ici lre §¦¨§©¥§¥¨

,mi`lh dxyr gwly cg` eze` ,ok m` ,dligzn wlg lk jiiy
ìå ,áìk éãäáì eäéépéî ãç øBøáéììB÷Lrawie cg` dlh xexai - ¦§©¦©§§©£¥¤¤§¦§

`edy xxazie ,mi`lhd zxyr oian epgwie ,alkd cbpk cner `edy
,'alk xign'dðäåeøzLéì Cmixzen eidi mixzepd mi`lhde - §¨¨¦§§

.dxixa oi`y gken ,ok mixne` `ly jkne .daxwdl
:`xnbd zvxznénð éëä éããäì eälek eåLc éà ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¦§¨§©£¨¥¨¦©¦

szeyd ciay dlh lky ixd ,dfl df mlek miey mi`lhd eid m`
wxy `vnpe ,ezenk deyy dlh ipyd szeyd cia ecbpk yi ,cg`d
cg` lehi zn`a df ote`ae ,alkd cbpk `ed dxyrdn cg` dlh
zryz x`ye ,alkd cra ozip `edy xxaie rawie mi`lhdn

mle` ,gafnl mixzen eidi mi`lhdïðé÷ñò éàîa àëä,o`k - ¨¨§©¨§¦©
ote`a ,xaecn dna ,dxenza dpynaéããäì eälek eåL àìcoi`y - §Ÿ¨§©£¨¥

eid dxyrd jezn mi`lh dryzy oebke ,dfl df miey mi`lhd lk
,alkd mry mi`lhd zryzn xzei mixwiãç àaìk éàä éåLå§¨¥©©§¨©

eäMîezryz mieyy yxtdd ztqeza ixiyrd dlhk dey alkde - ©¤
,enry mi`lhd zryzn xzei ecbpky mi`lhdéLî eäMî éàäåC §©©¤¨¦

eäleëa éúàålk oia wlgzn ,yxtdd cbpk alka yiy df ieeye - §¨¥§§
,ztqez dze`n zvwn lg mdn cg` lkay ,ecbpky mi`lhd zryz
dlhde ,ztqezd ly zvwn eze` meyn mi`lhd zryz mixq`pe

.elek cbpk alkdy meyn xeq` ixiyrd

äðùî
:dnda xyrnn zexehty zendad od in zx`an dpyndìkälk - ©Ÿ

,zexedhd zendad ibeqøécì ïéñðëðickøOòúäì,dnda xyrna ¦§¨¦©¦§¦§©¥
ïî õeçdíéàìklgxe yiizn clepd -,e`idy dndaàöBéå ,äôøè ¦¦§©¦§¥¨§¥
ïôBcotec z` ekzg `l` ,mgxd gztn zecled jxck clep `ly - ¤

,myn ede`ivede ,en` ohaïîæ øqeçîedray jeza `idy dnda - §©§©
,ipinyd dnei cr daxwdl oiicr die`x dpi`y ,dzcill mini

.íBúiäå:dpynd zxxane,íBúé eäæéàå,xyrnn xehtdäúnL ìk §©¨§¥¤¨Ÿ¤¥¨
äèçLpL [Bà] dnà,dzcil zraòLBäé éaø .äãìé Ck øçàå ¦¨¤¦§£¨§©©¨¨§¨©¦§ª©

dnà äèçLð eléôà ,øîBà,dxer z` ehiytdeíéi÷ çìMäålk - ¥£¦¦§£¨¦¨§©¤©©¨
miiw hytend xerdy ceräæ ïéàaygp,íBúé.xyrna aiige ¥¤¨

àøîâ
,dtxhe ,mi`lk on ueg ,xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy

.'mezide onf xqegne ,otec `veie
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -eðúc §¨¨¥¦¥§¨

ïðaød zenda iabl xn`p ,`ziixaa,(fk ak `xwie) zepaxwl zeie`x ©¨¨
mFInE ,FO` zgY mini zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F` xFW'¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦
hrnl weqtd zeaizn eyxce ,''dl dX` oAxwl dvxi d`lde ipinXd©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§¨¦¤©

,oaxwl zeleqt ody ,zenieqn zendaíéàìëì èøt ,'áNë Bà øBL'¤¤§¨§¦§©¦
cenll yi 'e`' zaizny oeik ,lgxe yiizn clepd z` hrnl -
mdyk `le ,envr ipta oin lkyk `weec daxwdl dxyk dndady

.cgi 'ayke xey'äîãðì èøt ,'æò Bà'oinn clepy cle hrnl - ¥§¨§¦§¤
d`xpy cle ecliy yiize fr oebk ,xg` oinl dnec `ed j` ,cg`
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oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

äéîòèì ïðçåé éáø àãæàå.dxixa oi`c Ðéëéøöå.opgei iaxc izxz jpd Ðàäá
ïðçåé éáø øîàaizkck ,jpal ywzi` dnda xyrnc meyn ,oixehte dxixa oi`c Ð

.'ebe "dyrz ok il ozz jipa xeka" :(ak zeny)êì øåøáá.jzeyxa clepy Ðéàå
äãù ïðéòîùàmeyn lif` `xneglc meyn ,opgei iax xn`w `idda :`pin` ded Ð

xhtinc `ed `lewlc ,`kd la` .`witq

laei iablc Ð dlgzkl inp i` .xyrnn

dzidy dzlgzl rwxw zxfeg `dzy opira

.ikd xninl `kil Ð xyrn iab la` ,cgia

ïéôúåùä ïëålk" wxta dxenz zkqna Ð

.[`,l] "oixeq`díéàìè äøùò ìèð ãçà
áìëå íéàìè äòùú ãçàåoze` .odnr Ð

oixeq` Ð alkd cbpky mi`lhd dxyr

dide alk ly etelig did odn cg`c ,gafnl

.edip id opirci `le ,"alk xign"áìëä íòù
.`xeqi` eda zil Ð alkd mry dryzd Ð

éããäì åäìåë ååùã éàoze`ay yak lky Ð

deyy dxyrd oze`a xag el yi dryz

ikd Ð alkd cbpk ixiyrdy `vnpe ,ezenk

alk xigna cg` lhepe ,dxixa yic inp

.deabl oixzen x`yde ,elke`eéàîá àëä
ïðé÷ñòeey `lc oebk Ð ixiq` edlekc Ð

oiey dxyr jezay miyak dryzy .iccd`

alkde ,alkd eze` mry dryzn xzeidey

dryz oze` oieyy edyn eze`e ixiyrd z`

ied `zydc .enry dryzn xzei ocbpky

lka ecbpky dryzd lka jled alk xign

:qixb dxende .ecbpk ixiyrde ,`zxet cg

iblte ifef drax` cge cg lk deyc oebk

jiiy `fef `eddc ,ifef `yng `alke ,`yneg

cge cg lk ieyc :ikd `yexite .edleka iz`e

iblte ifef drax` alkd cbpky dxyr oze`n

oiey dxyrd lky `vnp ,`fefc `yneg

oiyneg i`vg dxyry ,ifef cge mirax`

alkde .`fef epiidc ,oiyneg dyng oiyer

enry dryzy `vnp Ð mifef dyng dey

edi`e fef dyye [miyly] (miying) `l` opi`

eey `l `zyd .cge oirax` ixd Ð `yng

,cg lk ifef drax` `l` alkd mry mze`

`blte ifef drax` cg lk eey ecbpky oze`e

z` deyn alkdy `vnp Ð `fefc `yneg

,alkd selig jiiy ecbpky oze` lkae ,mlek

lr xzei dey cg` lky yneg ivg eze`

alkdy fef eze` cbpky selign ,fef rax`

.rax`n xzei deyäðùîåîà äúîù ìë
yxtn oizipznc `nrh lke .dcil zrya Ð

.`xnbaíéé÷ çìùäå.miiw xerde Ðäæ ïéà
íåúé.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâøåù

áùë åà.aizk miycwd lk x`y iab Ð

äîãð.frl dnec `ede lgx en`y Ðíéàìë
.`a lgxde yiizd on Ðïàë øîàðÐ

."hayd zgz" :dnda xyrnaïìäì øîàðå
."en` zgz" :miycwd lka Ðïìäì äîÐ

.miycwd lkaåììä úåîùä ìëì èøôÐ

,"xeari xy` lk" :(fk `xwie) da aizkc Ð dtxhl hxt xyrn dne .oizipznc `nrh epiide .inp ikd xyrna s` Ð mezie onf xqegne otec `veie dncpe mi`lk :ziyixtck

.zetixh dxyr dpenyn zg` `id ef dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac ,zxaer dpi`y dtxhl hxtìëäi`n iiezi`l ,oizipzna ipzwc Ðäö÷åîedeyixtdy Ð

.dxf dcearl eaixwdlãáòð.dipxw oia dl jqipy oebk ,dnvr dndad z` cary Ðïãéã àðúåznc `pz Ð.oizipznc ipd lk iiez`l Ð "lkd" `pzc oizipøîâ éàÐ

.miycwn "zgz" "zgz" xyrnàì éîð éðäoi`y oebke ,raxpe raex `ivedl Ð "dndad on" :(`,gk) "oixeq`d lk" wxta dxenza `ipzc .miycwa ileqt edlek `dc Ð

.dvwend z` `ivedl Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedl Ð "xwad on" ."ebexdz dndad z`e" :aizkc ,`id `lhw za Ð micr ipy i`c .cg` cr `l` xacaéìé àì éàåó
oixyrn oi`c dil `pn ,mezie onf xqegn ,ipixg` ipd ,miycwn Ðéðäåonena elk`i Ð daxwdl efg `lc ab lr s`e .ixyrlc edpiax `pngx Ð jpi` edleke raxpe raex Ð

.milralåá ïéìñåô äøæ äãåáòå äåøò øáã åá ìñåô íåîäù ìë."ma men mda mzgyn ik" :(ak `xwie) aizkc ,menl `pngx edpiyw` `dc Ðà÷éôñ ñåðéâåøãðàå íåèîåè
àåä.`id dnvr ipta dixa :xaq oerny iaxe .ixyrin jytp dnn jkld ,dawp i` xkf i` Ðàì éîð éðä.mezie onf xqegne otec `vei Ð
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õåçmeyn Ð `xnba `nrh yxtn `dc ,dncp ipzinl inp ivn ded Ð 'ek mi`lkd on

blcl libx [mi`lk] (dtxh) aiygc mewn lka la` .miycwn "zgz" "zgz" opitlic

.zvw dil incc meyn ,mi`lk llka `ed eli`k dncpèøôÐ zxaer dpi`y dtxhl

zegpna mzde .zetxh dxyr dpenyn `id dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndac

dtxhl cg :dtxha i`xw `zlz jixvn (`,e)

kd zry dl dzid `lc en` irnncge ,xye

xg`e dyicwdl cge ,dyicwd jk xg`e dtxhl

dil opiayg dhnle daekx`d one .dtxhp jk

.dtxhp dpi`c oeik ,zxaerìëea lqet mendy

`nlr ilek Ð ea oilqet dxf dceare dexr xac

raex hrnnc o`n elit` ,`yxc jd edl zi`

"xwad on"ne "dndad on"n carpe dvwen raxpe

izyxitck ,(`,gk dxenz) "oixeq`d lk" wxta

.(dnda gweld wxta lirl)

øëæjd Ð 'ek mehneh `l zi`ce dawp i`ce

,yiwl yixe `cqg axk `lc `ibeq

.(a,an) "oinen el` lr" seqa lirl ziyixtck

qexta
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éaø øîà éñà éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå§¨§¨©¦¨¨§©£¥§¨©©¦©¦¨©©¦
e÷ìçL ïéçàä :ïðçBé¯äæì äæ ïéøéæçîe ,ïä úBçB÷ì ¨¨¨©¦¤¨§¨¥©£¦¦¤§¤

àëä ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .ìáBia¯éaø øîà÷ àäa ©¥§¦¦§¦©§©¦©¨¨§¨¨¨©©¦
ðác àéîec ,ïðçBéða äî ,EE¯EøBL óà ,Eì øeøáa ¨¨§¨§¦§©¦§§¨§©§

ðàöåE¯äãN ìáà ;Eì øeøáa¯àðîçø øîàc àeä øëî §Ÿ§§¨§£¨¨¤¤¤§¨©©£¨¨
äãN ïðéòîLà éàå !àì äðzîe äLeøé ,ìáBia øãäéì¯ ¦£©©¥§¨©¨¨¨§¦©§©¦©¨¤

éîð éà ,àøîeçì¯àëä ìáà ,älçzëì¯,àì àîéà §§¨¦©¦§©§¦¨£¨¨¨¥¨¨
äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeMä ïëå :éáéúéî .àëéøö§¦¨¥¦¥§¥©¨¦¤¨§¤¨¨©£¨¨

áìkä ãâðkL ,áìëå äòLz ìèð ãçàå¯íòL ,ïéøeñà §¤¨¨©¦§¨§¤¤¤§¤¤©¤¤£¦¤¦
áìkä¯äøéøa Lé zøîà íàå ;íéøzeî¯ãç øBøáéì ©¤¤¨¦§¦¨§©§¥§¥¨¦§©

ìå áìk éãäáì eäéépéîðäå ,ìB÷Léããäì eälek eåLc éà :éLà áø øîà !eøzLéì C¯;éîð éëä ¦©§§©£¥¤¤§¦§§¨¨¦§§£©©©¦¦§¨§©£¨¥¨¦©¦
ïðé÷ñò éàîa àëä¯eäMî éàäå ,eäMîe ãç àaìk éàä éåLå ,éããäì eälek eåL àìc¯éLîC ¨¨§©¨§¦©§¨¨§©£¨¥§¨¥©©§¨©©¤§©©¤§¦

.eäleëa éúàåäðùîøqeçîe ,ïôBc àöBéå ,äôøèe ,íéàìk ïî õeç ,øOòúäì øécì ïéñðëð ìkä §¨¥§§©Ÿ¦§¨¦©¦§¦§©¥¦¦§©¦§¥¨§¥¤§©
íBúé eäæéàå .íBúiäå ,ïîæ¯:øîBà òLBäé éaø .äãìé Ck øçàå äèçLpL ,dnà äúnL ìk §¨§©¨§¥¤¨¨¤¥¨¦¨¤¦§£¨§©©¨¨§¨©¦§ª©¥

íéi÷ çìMäå dnà äèçLð eléôà¯.íBúé äæ ïéààøîâBà øBL" :ïðaø eðúc éléî éðä àðî £¦¦§£¨¦¨§©¤©©¨¥¤¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©
"áNk¯"æò Bà" ,íéàìëì èøt¯"ãìeé ék" ,äîãðì èøt¯úòáL äéäå" ,ïôBc àöBéì èøt ¤¤§¨§¦§©¦¥§¨§¦§¤¦¦¨¥§¨§¥¤§¨¨¦§©
"íéîé¯,ïîæ øqeçîì èøt"Bnà úçz"¯ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .íBúéì èøt ¨¦§¨¦§©§¨©©¦§¨§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

ïläl äî ,"Bnà úçz" :ïläì øîàðå "èáMä úçz" ïàk øîàð :øîBà¯úBîMä ìëì èøt ¥¤¡©¨©©©¥¤§¤¡©§©¨©©¦©§©¨§¨§¨©¥
ïàk óà ,eìlä¯ïàk äîe ,eìlä úBîMä ìëì èøt¯ïläì óà ,äôøèì èøt¯.äôøèì èøt ©¨©¨§¨§¨©¥©¨©¨§¨¦§¥¨©§©¨§¨¦§¥¨

,ïðúàäå ,ãáòpäå ,äö÷enäå ,òaøpäå òáBøä :ïðaø eðúc àä ééeúéàì éàî ééeúéàì "ìkä"©Ÿ§¦¥©§¦¥¨§¨©¨©¨¥©§©¦§¨§©§¤§©¤¡¨§¨¤§¨
ñBðéâBøcðàå íeèîeèå ,øéçnäå¯íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,øOòúäì øécì ïéñðëð ïlek §©§¦§§§©§§¦¨¦§¨¦©¦§¦§©¥©¦¦§¤§¨¥¦

"úçz" "úçz" øîb éà ,ïãéc àpúå .øOòúäì øécì ïéñðëð ïéà ñBðéâBøcðàå íeèîeè :ïBòîL éaø©¦¦§§§©§§¦¥¦§¨¦©¦§¦§©¥§©¨¦©¦¨©©©©©
íéLãwî¯éìé àì éàå ,àì éîð éðäó¯déì àðî éðä¯:áéúëc ,eäðéaø àðîçø éðäå ,øéîb íìBòì ¦¢¨¦¨¥©¦¨§¦¨¨¥¨¥§¨¥§¨¨¥§¨¥©£¨¨©¦§¦§¦

Ba øîàpL íB÷î ìk :ìàòîLé éaø éác àðàúå ,"íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék"¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¤¤¡©
äúçLä¯äåøò øác ;äøæ äãBáòå äåøò øác àlà Bðéà¯úà øNa ìk úéçLä ék" :áéúëc ©§¨¨¥¤¨§©¤§¨©£¨¨¨§©¤§¨¦§¦¦¦§¦¨¨¨¤

äøæ äãBáò ,"õøàä ìò Bkøc¯úéðáz ìîñ ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúéçLz ït" :áéúëc ©§©¨¨¤£¨¨¨¦§¦¤©§¦©£¦¤¨¤¤¤§©¨¨¤©§¦
Ba ìñBt íenäL ìëå ;"äá÷ð Bà øëæ¯íenä ïéàL ìëå ,Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ¨¨§¥¨§¨¤©¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦§¨¤¥©

Ba ìñBt¯;Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ïéà,àîeî äéa ìéñt àìå ìéàBä ,øNòî éàäå ¥¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦§©©£¥¦§¨¨¥¥¨
"epøéîé àìå òøì áBè ïéa øwáé àì" :áéúëc¯òáBø .äéa ìéñt àì éîð äøæ äãBáòå äåøò øác ¦§¦Ÿ§©¥¥¨©§Ÿ§¦¤§©¤§¨©£¨¨¨©¦¨¨¥¥¥©

òaøðå¯ãáòðå äö÷eî ,äåøò øác¯ïðúàå ,äøæ äãBáò¯øéçîe ,äåøò øác¯,ïðúàì L÷zéà §¦§¨§©¤§¨§¤§¤¡©£¨¨¨§¤§¨§©¤§¨§¦¦©©§¤§¨
ñBðéâBøcðàå íeèîeè¯"øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø" .àeä à÷éôñ :øáñ÷¯,àeä à÷éôñ :øáñ÷ §§©§§¦¨¨©§¥¨©¦¦§¤§¨¥¨¨©§¥¨

éîð øNòî ,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ðe éàcå øëæ ,íéLã÷ éab àðîçø èòéî¯øîb ¦¥©£¨¨©¥¨¨¦¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§§©§§¦©£¥©¦¨©
äôøhäå íéàìkä ïî õeç ,øOòúäì øécì ïéñðëð ìkä :ïðaø eðz .íéLãwî "úçz" "úçz"¯ ©©©©¦¢¨¦¨©¨©©Ÿ¦§¨¦©¦§¦§©¥¦©¦§©¦§©§¥¨

:àáé÷ò éaø øîà .òLBäé éaø íeMî øîàL àúBzøa øôk Léà äãeäé éaøa øæòìà éaø éøác¦§¥©¦¤§¨¨§©¦§¨¦§©©§¨¤¨©¦©¦§ª©¨©©¦£¦¨
"úçz" "úçz" øîb éà ,àn÷ àpúå .íBúéå ïîæ øqeçîe ïôBc àöBé óà epîéä ézòîL éðà£¦¨©§¦¥¤©¥¤§©§¨§¨§©¨©¨¦¨©©©©©

íéLãwî¯äôøè àîìLa ,øîb àì éàå ;àì éîð éðä¯"èáMä úçz øáòé øLà ìk" ¦¢¨¦¨¥©¦¨§¦¨¨©¦§¨¨§¥¨¨£¤©£Ÿ©©©¨¤
áéúk¯déì àðî íéàìk àlà .úøáBò äðéàL äôøèì èøt¯ïôBc àöBéáe ,øîb íìBòì §¦§¨¦§¥¨¤¥¨¤¤¤¨¦§©¦§¨¥§¨¨©§¥¤
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zexeka(iyily meil)

dì øáñdxifbdn dcedi iaxa xfrl` iax hrin `l otec `vei - ¨©¨
xaeqy oeik ,deyøîàc ïBòîL éaøkdcil z`neh iabl (.n dcp) §©¦¦§§¨©

dyàeä àélòî ãìå ïôBc àöBéoicd `ede ,`ed xenb cle -iabl ¥¤¨¨§©§¨
,dnda xyrna aiige ,oaxwl xyky dndaa otec `veiéaøk àìãe§Ÿ§©¦

ïðçBéoicd `ede ,oaxwl xyk epi`y dcen oerny iaxy (my) xn`y ¨¨
.xyrzdl qpkp epi`y
dì øáñ ïîæ øqeçîaoeik ,dey dxifbdn hrin `l onf xqegn oke - ¦§©§©¨©¨

xaeqyäãeäé ïa ïBòîL éaøkaiig onf xqegny (.ep) lirl xn`y §©¦¦§¤§¨
.dnda xyrnaokeíBúé,hrin `lçìMäL ïBâkxerdy ote`a - ¨§¤©¤©
oiicr m`d ly,íéi÷dcedi iaxa xfrl` iaxy `ziixaa x`eane ©¨

,ryedi iax mya z`f xn`øîàc déîòèì òLBäé éaøå,epizpyna §©¦§ª©§©§¥§¨©
Bnà úà èçL eléôà,dxer z` hiytdeíéi÷ çìMäå-miiw dxere £¦¨©¤¦§©¤©©¨

,cled clepy xg`äæ ïéàaygp.íBúé ¥¤¨
xnbd d`ianoey`xd xacae ,l`rnyi iax cirdy mixac dnk `

:epizpyn zx`azn cirdyú÷øòî ìàéøúñ ïa ìàòîLé éaø ãéòä¥¦©¦¦§¨¥¤©§¦¥¥©§©
äðáì[mewn my-]úà ïéèéLôî eðîB÷îa ,éaø éðôìdndad §¥¨¦§¥©¦¦§¥©§¦¦¤
äúnä,dcild zngn dzne zcll dzywdyúà ïéLéaìîedxer ©¥¨©§¦¦¤

lr,äéçä.df ici lr miiwzne ,igd dcleäîòè älbúð ,éaø øîà ©©¨¨©©¦¦§©¨©£¨
ìLa xn`y ryedi iaxeðéúðLîcled oi` miiw xerdy cer lky ¤¦§¨¥

.zniiw en`y ink aygp ,clel liren xerdy oeiky ,mezi aygp
:l`ixzq oa l`rnyi iax cird cereïéøéæç,dqg epiidc ,zxfg - £¦¦

,eðîB÷îaLy cr ,milecb jk lk mdíétì÷ àBaø íéML íäì Lé- ¤¦§¥¥¨¤¦¦¦§¦¦
,zetilwk mi`xpy dqg ilrBlL ññîä úéáa:cird cere .íòt §¥¤§¥¤©©

,eðîB÷îaL ãçà æøà ìôð úçà,c`n lecb dideäøNò LL eøáòå ©©¨©¤¤¤¨¤¦§¥§¨§¥¤§¥
úçà Bceç ìò úBðBø÷.cg`d eciv agex lr df cva df exar mlek - §©©©

:cird cereéðëBé øa úöéa äìôð úçà íòtc`n lecb ser -, ©©©©¨§¨¥©©¨¦
äòaèå[dpnn e`viy oenlgde oealga-]äøaLå ,íékøk íéML §¦§¨¦¦§©¦§¦§¨

ìL.íéæøà úBàî L:`xnbd dywndéì àéãL éîelibx df ser ike - §Ÿ¥£¨¦¦¨§¨¥
,ux`d lr ezvia litdláéúk àäå(bi hl aei`) ipkei xa ser iabl §¨§¦

ðk','äñìòð íéððø óoewixhep `ed 'dqlrp'y (:eq zegpn) eyxce §©§¨¦¤¡¨¨
zgpa ecixene `hgzpe ,dlrnl dlere ,ezvia z` serd `yep'

:`xnbd zvxzn .exaey epi` ok m`e ,'epiwaàéää ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©¦
,ux`l dltedy dvia dze`éàåä àzøæeî-,zlwlewn dzid ©§¨£©

.ux`l dlitd okle ,gext` ciledl die`x dpi`y

äðùî
yi mday minieqn mipnf erawy minkg zpwz d`ian dpynd

:dnda xyrn yixtdlìLäîäa øNòîì úBðøb Lmipnf dylya - ¨Ÿ§¨§©§©§¥¨
cg` onf oia el eclepy zendadn dnda xyrn xyrl jixv ,dpya

.` .eixg`y onflñøôabg iptl mei xyr dyng -.çñtä.añøôáe ¦§Ÿ©¤©¦§Ÿ
úøöòä.b .zereayd bg iptl mei xyr dyng -âçä ñøôáe- ¨£¤¤¦§Ÿ¤¨

,zekeqd bg iptl mei xyr dyngäîäa øNòî ìL úBðøb ïäå)- §¥§¨¤©§©§¥¨
,(dlik`e dxikna zexeq` zendad oxebd onf zrnéaø éøác¦§¥©¦

,øîBà éàfò ïa .àáé÷ò.` :md zepxbd ipnf.øãàa äòLúå íéøNòa £¦¨¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨
.a.ïåéña ãçàa.bïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa äòLúå íéøNòa §¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

,íéøîBà.` :md zepxbd ipnf.ïñéða ãçàa.a.ïåéña ãçàa.b §¦§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨
,ìeìàa äòLúå íéøNòaxyrnl dpyd y`x ixyza cg`a ik §¤§¦§¦§¨¤¡

.dndaeøîà änìåxyrn yixtiyàìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòa §¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ
,éøLúa ãçàa eøîà,oqipa cg`a yixtny gqt iptl exn`y enk ¨§§¤¨§¦§¥

L éðtîixyza cg`áBè íBé àeä,dpyd y`x lyøLôà éàå ¦§¥¤§¦¤§¨

,áBè íBéa øOòìdndad z` `xwiqa raev eizenda z` xyrnd ik §©¥§
xeq`e ,zxkp didzy ick xyrnl dyxtedy,aeh meia reavl

eäeîéc÷ä Cëéôìxyrl.ìeìàa äòLúå íéøNòa §¦¨¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡
:oerny iaxe xfrl` iax lr zwlegd drc dpynd d`ianøéàî éaø©¦¥¦

,äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa ,øîBàonf zeriaw okle ¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨
xyrl eraw oky ,a`a dryze mixyra iyilyd oxebd ly xyrnd
oxeba eclepy zendad lk z` ,xyrnd ly dpyd y`x iptly meia
zendan xyri `le ,zexyrnd ipnf oia xkid `diy ick ,oexg`d

.dzxag lr ef dpy
,lel` yceg oipra ewlgpy mi`pzd ixac z` i`fr oa rny xy`k
e` ,oerny iaxe xfrl` iax elaiwy enk zncewd dpyd seq `ed m`
ici z`vl icky xn` ,xi`n iax laiwy enk d`ad dpyd zligz

:mnvr ipta lel`a miclepd lkn yixtdl yi ,xyrn zaegéàfò ïa¤©©
íéìeìàä ,øîBà,lel` ycega eclepy zendad -éðôa íéøOòúî ¥¨¡¦¦§©§¦¦§¥

,ïîöòyceg iptl eclepy zendad mr xyrnl mitxhvn mpi`e ©§¨
.eixg`l e` lel`

:dnda xyrn iabl dpy zaygpy dtewzd `id dn zx`an dpynd
elà éøä ,ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk̈©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡£¥¥

ïéôøèöîzrck epiide ,dnda xyrna aiigznd cg` xcrk aygdl ¦§¨§¦
cg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xy oerny iaxe xfrl` iax

.ixyza
:mipey mipnfa eclepy mi`lh dxyr ly sexiv dpynd zx`an

äMîçeclepy mi`lhäMîçå äðMä Làø éðôìeclepyøçàì £¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨§©©
ïéôøèöî ïðéà ,äðMä Làøik ,xyrna zeaiigd zenda xyr oipnl Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦

df mr df mitxhvn oyie ycg oi`mi`lh dxyrd lk eclep m` la` .
y `l` ,xyrnd zpy jezaäMîçeclep mdnïøBbä éðôìmcew - £¦¨¦§¥©¤

,xyrnl erawpy mipnfd zylyn cg`äMîçåeclep mdnøçàì ©£¦¨§©©
ïéôøèöî elà éøä ,ïøBbämiaygp el` oi` ik ,xyrna aiigzdl ©¤£¥¥¦§¨§¦

:dpynd zl`ey .oyie ycgïk íàdpy jeza miclepd lky ¦¥
ycg miaygp mpi` eixg`e oxebd iptl miclepde ,xyrnl mitxhvn

,oyieeøîàð änìminkg eraw oic dfi` iabl -ìLøNòîì úBðøb L ¨¨¤¤§¨Ÿ§¨§©§©
.äîäa:dpynd daiynòébä àlL ãòLonf ribdy mcew -,ïøBbä §¥¨¤©¤Ÿ¦¦©©¤
øzeîzendad lralìå øBkîìèBçLepi` oiicr ik ,eizenda z` ¨¦§§¦§

y xg` mle` ,xyrnd z` yixtdl jixvòébäonf,ïøBbäminkg exfb ¦¦©©¤
aeyyèBçLé àì,oxyriy cr eizenda z`èçL íàåmcew Ÿ¦§§¦¨©

,oxyiryøeèt.dlik`a zxzen dndade ,zewln ypern ¨

àøîâ
xyrn xyrl aeig lg mday mipnf dyly erawy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dndaúìz àðL éàî`weec eraw dn iptn - ©§¨§¨
:`xnbd daiyn .mipnf dylyìá÷ì ,àìéL øa äaø øîà[cbpk-] ¨©©¨©¦¨¨¢¥

éèéé÷å éìôàå éôøBçyiy ,zenda ibeq dyly cbpk epwiz - §¥§©§¥§©§¥
gqt oia zecleie zexg`ny yie ,gqt mcew zecleie zenicwny
epwiz ocbpke ,zekeql zereay oia `l` zeclei opi`y yie ,zereayl
,zcll zenicwnd zendad md 'itxg' .el` mipnf dyly minkg
bg qexta mpnfe ,zcll zexg`nd md 'ilt`' ,gqtd bg qexta mpnfe
.zekeqd bg qexta mpnfe ,uiwd seqa zecleid md 'ihiiw' ,zereayd

:`xnbd zl`eyéðîéæ éðäa àðL éàîemipnf `weec eraw dn iptn - ©§¨§¨¥¦§¥
:`xnbd daiyn .el`øôk Léà àéiç éaøc déøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§¥§©¦¦¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zexeka(oey`x meil)

àðéúL àìc àeä úøô,dzyi `l zxt xdp ininn wxy xn` ixd ± §¨§Ÿ¨¥¨
àðéúL àðéøçà àøäpî àäik ,dzyi ok xg` xdp ininn la` ± ¨¦©£¨©£¦¨¨¥¨

`ly oiekzdy rnyn epeylne ,mc` ipa oeyl xg` mikled mixcpa
,'zxt' `xwpd xdp inn zezylíénî àðéúL àì' øîàc àlà¤¨§¨©Ÿ¨¥¨¦©¦

'úøtî eúàcxq`p okle ,zxt xdpn e`ay minn dzy` `l - §¨¦§¨
,mleray zexdpd lk zenin zizyaøîà äãeäé áø øîàcìk ,áø §¨©©§¨¨©©¨

úBøäpämi`vnp mlerayìMî ähîì,úBøäð Lmdy epiidc ©§¨§©¨¦¨Ÿ§¨
mleray zexdpd lky ,oegibe oeyit lwcgd zexdpn xzei mikenp

,mdn mi`aìLåúBøäð Lmi`vnp ,el`î ähîìxdp,úøtixd §¨Ÿ§¨§©¨¦§¨
jxce ,mlekn deab `edy zxt xdpn mikynp zexdpd lk ininy

.jenpl deab mewnn jlil mind
:`xnbd dywnàkéàäå§¨¦¨
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11

12

oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

àåä àéìòî ãìåyixe ,dcil d`nh en`e celik df ixdc oerny iax xn`w (`,n) otec `vei wxta dcp zkqna Ð

.otec `vei zeaxl Ð "clei ik" :opixn` inp ikde .otec `vei zeaxl Ð "clz" :`xnba `nrh yxtn yiwléáøë àìãå

ïðçåé"dcil" "dcil" xnbc ,yecw epi`y miycw oiiprl oerny iax dcenc (`,n dcp) `wxit `edda mzd xn`c Ð

.mgx irac xekanïåòîù éáøëon dnda gweld" wxta lirl dizlinl opiyxtcke ,xyrzdl xicl qpkpc :xn`c Ð

.(a,`k) "iebdçìùäå.uegl cled `viyk miiw xerde Ðïá

äðéáì ú÷øòî ìàéøúñ.mewn Ðäúîä úàdywnyk Ð

eze` oiyialne dzn `idy m`d xer mihiytn ,cleed zngn

.el oiyery df xac iptn miiwzne ,ig `edy cleläéçä úà

.cled edf Ðåðéúðùî ìù àîòè äúìâúðmeyn i`cec Ð

miiw glydy (xerdy) onf lk clep m` :ryedi iax xn`w ikd

en`y ink dnec Ð clel dpdn xerdc oeikc .mezi epi` Ð

.zniiwåðîå÷îáù ïéøéæç :äæ øáã ãéòä ãåòåoeyl Ð

.`"behl mifrely wxi ,zxfgññîä úéááoilr oze` epiid Ð

oixewy ,dnda ly qqnd eze`a yiy envr xyad enk ,miphw

.`"lehpivååãåç ìò 'åë úçà íòô :äæ øáã ãéòä ãåòÐ

dxyr yy eilr exary jk lk ar `edy ,eagexa ,eciv lr

.oli` ly eagexa ,xnelk ,eceg lr .ef cva ef zepxwéðëåé øá

.ipkei xac `riak `ni`e :izkec dnka opixn`ck ,`ed ser Ð

äòáè.dkezay dnn Ððë áéúëäåäñìòð íéððø óÐ

xn` jky .`hgzpe dler `yep :oewixhep oeyla ikd yxtzne

xa ser eze`l zegaeyn mitpk (i)z`xa ike :`ed jexa yecwd

diabne z`fk dlecb dvia d`yepy jk lk gk dl yiy ,ipkei

dpiwa zgpa dcixene dlrnl.äéì àéãù àìã àîìà

:(à,èé) úéðòú úëñîá åøéáçå ,äãéøé ïåùì Z àèçúð

.åéáà éðôì àèçúîä ïáéàåä àúøæåî,j"ipxeh frla =

.dkilyd jkl ,gext`l die`x dzid `lyäðùîùìù

äîäá øùòîì úåðøâied dpya miwxt dylya ,xnelk Ð

jixv Ð wxtl wxt oia el ecleiy zendady ,dnda xyrn onf

,dlgzkl odn lk`i `l wxtd ribiync .wxtd ribiyk xyrl el

`nlra devnc ,xzen Ð okl mcew la` .xyrn `la ,opaxcn

,my eilr `xwy xg`n ycew ixiyrdc .eizenda xyrl `ed

mipnf dyly ipda la` .xyrn `la elke`l ecia zeyxd la`

`xnbae .xyrn `la dlgzkl lk`i `ly minkg edekixvd

."zepxb" oeyl hwp `nrh i`ne ,mipnf ipda `py i`n yxtn

ñåøôyxtn i`pz ipd lkc `nrhe .`ed dnk `xnba yxtn Ð

.`xnbaäîäá øùòî ìù úåðøâ ïäåzendad oileahc Ð

.opaxcnáåè íåéá øùòì øùôà éà:`xnba yxtnck Ð

i` aeh meiae ,ixiyrd `xwiqa xewql jixvy .`zxwq meyn

.raevy iptn ,xyt`äðùä ùàøokl mcew eclepy oze`c Ð

,jli`e o`kn ecleeiy oze` mr xyrzdl xicl oiqpkp oi` Ð

.oyie ycg iedc meyníéìåìàäoi` ,lel`a eclepy oze` Ð

yxtn `nrhe .a` ipa mr `le ixyz ipa mr `l oixyrzn

oerny iaxk e` ,xi`n iaxk dkld i` dil `wtqnc :`xnba

.onvr ipta oixyrzn jkld ,ixyza cg`a'åë ïéãìåðä ìëÐ

y`x ixyza cg`a :ixn`c ,oerny iaxe xfrl` iaxl o`z`

.dnda xyrnl dpydïéôøèöî.cg` xicl oqpekl Ðéðôì

ïøåâä.wiqtn oxebd oi`y ,zepxb yly el`n Ðøîàð äîì

.`zkld i`nl Ðèåçùìå øåëîì.xyrn `la dlgzkl Ð

àøîâéèéé÷å éìôàå éôøåç ìá÷ìzenda yiy Ð

gqt oia cr zexg`ny zenda yie ,gqtd mcew clil zexikany

epwiz mcbpke .bgl zxvr oia cr zeclei opi`y yie ,zxvrl

,zxvr qexta Ð ilt` ,gqtd qexta Ð itxg :el` mipnf minkg

ilt`e ,zxvr qexta ihiiw :iqxbc zi`e .bgd qexta Ð ihiiw

.bgd qexta
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ñåøôá`blt ,dqext oeyl Ð "qext"c .mei xyr dyng :`xnba yxtn Ð gqtd

mixyra] xn`c i`fr oae .gqtd mcew gqtd zeklda oiyxecy mei miyelyc

,xqg mlerl i`fr oalc ,oqipl jenqd xc`a `l` ,bilt `l `aiwr iax` Ð xc`a [dryze

dyng ipd llka ied gqt axrc rnyn .xc`a dryze mixyra mlerl epnf dil `riawe

xyr(`,f) dpyd y`xc `nw wxtae ,qextc mei

yexcl oiligzn mixetd meiny ,ok rnyn inp

dpyd z` oixarny ecird md :iab ,mcewn `le

meyn ,mixetd cr :mixne` eidy ,xc` lk

,mei miyly gqtd mcew gqtd zeklda oiyxecc

gqtd mcew ,mixetd mein unga ileflfl iz`e

llka gqtd axrc dpin rny .mei miyly

ixn`c oerny iaxe xfrl` iax oke .mei miylyd

ixaqc `xnba yxtn Ð oqipa cg`a :jenqa

gqt axr dpin rny ,zezay izy xn`c o`nk

xfrl` iaxc `zlina ipzwc :dnize .oipnd on

Ð ixyza cg`a exn` [`l] dnle :oerny iaxe

,aeh meia xyrl xyt` i`e ,aeh mei `edy iptn

`lde .lel`a dryze mixyra edenicwd jkitl

meic ,[ixyza] (lel`a) mipya `ed oicd on

axr enk ,zezay izy oipnn zekeq ly oey`x

mcew lbxd zeklda oiyxecy dn xwirc ,gqt

wxt rnynck .zepaxw iptn `l` epi` lbxl

odibg iptl :jixtc (a,d) dxf dcearc `nw

zeklda oiyxec `ipzde ?`l eze mini dyely

oiray wec elit` ocicl :[ipyne] 'ek gqtd

xwire .mei miyely irain Ð daxwdl opilqt

hgypd diteb gqt meyn gqt zekldc `yxc

`wtp `dc .gqtd zeni meyn `le ,gqt axr

gqta cner `iapc meyn (a,e) migqtc `nw wxt

zhigyl Ð ipy xwire ,ipy gqta xidfne oey`x

oaxc zezay izyc `yxc xwire .xn`p ipy gqt

y`xa cner `iapn edl witn ,l`ilnb oa oerny

mixvn gqt zekld xwire ,gqt lr xidfne ycg

did `ly ,gqt zhigy meil `l` ekxved `l

`xza wxtae .mixg` zepaxw (gqta) my

oaxc zezay izyc mzd rnyn (a,hk) dlibnc

,llka dyrnd mei oi` Ð l`ilnb oa oerny

.opixwe oinicwnc oizipzn dizeek mzd iwenc

l `wtpc ,mei miyelyegqta cner `iapn o

mei `la md Ð inp ipy gqt lr xidfne oey`x

oqipc xyr dray mzd `ki` `dc ,dyrnd

.mei cg`e miyely ody ,xii`c xyr drax`e

`evnl dywi dnvr dlibnc oizrny `iddne

:xnel yie !dyrnd mei `la mei xyr drax`

ewlg `le .llka dyrnd mei oi` mlerlc

mei xwir xg` eklde ,zekeql gqt oia minkg

oqipa cg`an zezay izya ligzdl aeh

cner `iapc ab lr s`e .dgnye dbibg dii`x ;oiaexn zepaxw aeh meiay .ixyza cg`ane

zexecl mewn lkn ,xyr drax`ay gqt zhigy lr epiid Ð gqt lr xidfne ycg y`xa

iabe .bgan xzei gqta cg` mei xdnl minkg eyg `l Ð gqt lk lr xidfdl yiy dnn

ick ycg y`x iptl cg` mei micwdl eyg `le ,xc` ycg y`xa onf minkg eraw milwy

.dycg dnexzn oicinz z`ad ly oic zial xeqn xacy oeik ,minily mei miyely ediy

cg`a mlerl Ð milwy zrnyd onf oeaygd oiekl opiwiic `kdc oizipznac ab lr s`

.milwyd lr mirinyn xc`a
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é"úë é"ùø

l"fe iciay l"f i"yx ly 'itd lka `pixg` `gqep `vnp zkqnd seq cre o`knåðéîå÷îázngn dzn dndadyk Ð

.dxera dze` oiyialne dze` oihiytn ,dciläéçä úà.dig en` dzid eli`k dlrne ,mngziy ick cled Ðäìâúð

åðéúðùî ìù àîòè.mezi df oi` miiw glyd m` :ryedi iax xn` ikd meyn i`cec Ðíéøéæç ãéòä ãåòå

åðéîå÷îáù.ìëàî êôäî úøæç :åîë ,ù"àðåèééì Zíéìò éôéì÷.milr ly dtilw Ðññîä úéáu"itpv Ð

tilw ieyr eleky ,frla.zetilw zeåãåç ìòoky lke .lebre cg eiar didy ,ltpy oirk ,eiar lr eiar ,ef lv` ef Ð

.xzei agx oiicr did ,xqp oebk zxeqpa dteyn did m`éðëåé øá.lecb ser Ðíéëøë íéùù åòáèðoenlge oealga Ð

.dlyäéì àééãù éîå.ceai`l ezvial Ððë áéúë àäåäñìòð íéððø ózkqna oewixhep "dqlrp" opiyxce Ð

.dcixi oeyl `hgzn .`hgzne dler `yep :(a,eq) l`rnyi iax wxta zegpnàéää,i`ed zxfen Ð dltp dviady Ð

.dzrcn ezkilyde da lcb gext` oi`yäðùîøùòîì úåðøâ ùìù.zexyrzn zendad dpya minrt ylya Ð

.`nrh yxtn `xnbaeçñôä ñåøôqext oke .xc` ly oexg` mei epiidc ,gqtd mcew mei xyr dyng :yxtn `xnba Ð

.lel` ly oexg` mei epiidc ,bgd qext oke .mcew mei xyr dyng Ð zxvrøãàá äòùúå íéøùò.ediinrh i`ne ibilt i`na `xnba yxtn Ðïñéðá ãçàá.gqtl mcew xyr drax` Ðìåìàá äòùúå íéøùòá åøîà äîìådyng iedc Ð

oqipa cg`a :exn`y enk xyr drax` iedc ,ixyza cg`a exn` `le ,mini xyr.oizipzn `lekc `nrhl `xnba yxtnck ,xyrl xyt` i`e ,`ed aeh mei ixyza cg`y iptnïîöòì ïéøùòúî.owitq meyn Ð'åëå íéãìåðä ìë`nzq jd Ð

frl` iaxk.oerny iaxe x'åëå äðùä ùàø éðôì ùîç.`d inp `pz ,oitxhvn oxebd xg`l ynge oxebd iptl yng :ipznl irac ab` Ðèåçùé àì`le e`l `l dnda xyrn laha ogky` `lc ,xeht Ð hgy m`e .opaxcn oxeba `lahc Ð

.dzinéèéé÷å éìôàå éôøç ìá÷ì.bgd qexta zexyrzn odizecle Ð uiwa zecleid oze`e ,zxvra Ð ilt`e .oqipa zexyrzne sxegd zlgza zcleie ,"itxg" iexw clil zexdnnd oze` .zeclei zendady mipnf dyly cbpk Ðéðä àðù éàî

éðîæ éðäá.bge zxvre gqtd mcew ,xg` ycgn ith Ð
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ìL äøáLå ,íékøk íéML äòaèå ,éðëBé øaúBàî L ©¨¦§¦§¨¦¦§©¦§¨§¨§¥
ðk" :áéúk àäå déì àéãL éîe .íéæøà!"äñìòð íéððø ó £¨¦¦¨§¨¥§¨§¦§©§¨¦¤¡¨¨
.éàåä àzøæeî àeää :éLà áø øîàäðùîìLúBðøb L £©©©¦©©§¨£©¨§¨

,úøöòä ñøôáe ,çñtä ñøôa :äîäa øNòîìñøôáe §©§©§¥¨¦§¨©¤©¦§¨¨£¤¤¦§¨
äîäa øNòî ìL úBðøb ïäå ,âçä¯.àáé÷ò éaø éøác ¤¨§¥§¨¤©§©§¥¨¦§¥©¦£¦¨

,ïåéña ãçàa ,øãàa äòLúå íéøNòa :øîBà éàfò ïa¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨
:íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa äòLúå íéøNòa§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
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äMîçå äðMä Làø éðôì äMîç .ïéôøèöî elà éøä£¥¥¦§¨§¦£¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨
äðMä Làø øçàì¯ïøBbä éðôì äMîç .ïéôøèöî ïðéà §©©Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦£¦¨¦§¥©¤

ïøBbä øçàì äMîçå¯änì ,ïk íà .ïéôøèöî elà éøä ©£¦¨§©©©¤£¥¥¦§¨§¦¦¥¨¨
ìL eøîàðòébä àlL ãòL äîäa øNòîì úBðøb L ¤¤§¨§¨§©§©§¥¨¤©¤Ÿ¦¦©

ïøBbä¯ìå øBkîì øzeîïøBbä òébä ,èBçL¯,èBçLé àì ©¤¨¦§§¦§¦¦©©¤Ÿ¦§
èçL íàå¯.øeètàøîâäaø øîà úìz àðL éàî §¦¨©¨©§¨§¨£©©¨
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zexeka(iyily meil)

dì øáñdxifbdn dcedi iaxa xfrl` iax hrin `l otec `vei - ¨©¨
xaeqy oeik ,deyøîàc ïBòîL éaøkdcil z`neh iabl (.n dcp) §©¦¦§§¨©

dyàeä àélòî ãìå ïôBc àöBéoicd `ede ,`ed xenb cle -iabl ¥¤¨¨§©§¨
,dnda xyrna aiige ,oaxwl xyky dndaa otec `veiéaøk àìãe§Ÿ§©¦

ïðçBéoicd `ede ,oaxwl xyk epi`y dcen oerny iaxy (my) xn`y ¨¨
.xyrzdl qpkp epi`y
dì øáñ ïîæ øqeçîaoeik ,dey dxifbdn hrin `l onf xqegn oke - ¦§©§©¨©¨

xaeqyäãeäé ïa ïBòîL éaøkaiig onf xqegny (.ep) lirl xn`y §©¦¦§¤§¨
.dnda xyrnaokeíBúé,hrin `lçìMäL ïBâkxerdy ote`a - ¨§¤©¤©
oiicr m`d ly,íéi÷dcedi iaxa xfrl` iaxy `ziixaa x`eane ©¨

,ryedi iax mya z`f xn`øîàc déîòèì òLBäé éaøå,epizpyna §©¦§ª©§©§¥§¨©
Bnà úà èçL eléôà,dxer z` hiytdeíéi÷ çìMäå-miiw dxere £¦¨©¤¦§©¤©©¨

,cled clepy xg`äæ ïéàaygp.íBúé ¥¤¨
xnbd d`ianoey`xd xacae ,l`rnyi iax cirdy mixac dnk `

:epizpyn zx`azn cirdyú÷øòî ìàéøúñ ïa ìàòîLé éaø ãéòä¥¦©¦¦§¨¥¤©§¦¥¥©§©
äðáì[mewn my-]úà ïéèéLôî eðîB÷îa ,éaø éðôìdndad §¥¨¦§¥©¦¦§¥©§¦¦¤
äúnä,dcild zngn dzne zcll dzywdyúà ïéLéaìîedxer ©¥¨©§¦¦¤

lr,äéçä.df ici lr miiwzne ,igd dcleäîòè älbúð ,éaø øîà ©©¨¨©©¦¦§©¨©£¨
ìLa xn`y ryedi iaxeðéúðLîcled oi` miiw xerdy cer lky ¤¦§¨¥

.zniiw en`y ink aygp ,clel liren xerdy oeiky ,mezi aygp
:l`ixzq oa l`rnyi iax cird cereïéøéæç,dqg epiidc ,zxfg - £¦¦

,eðîB÷îaLy cr ,milecb jk lk mdíétì÷ àBaø íéML íäì Lé- ¤¦§¥¥¨¤¦¦¦§¦¦
,zetilwk mi`xpy dqg ilrBlL ññîä úéáa:cird cere .íòt §¥¤§¥¤©©

,eðîB÷îaL ãçà æøà ìôð úçà,c`n lecb dideäøNò LL eøáòå ©©¨©¤¤¤¨¤¦§¥§¨§¥¤§¥
úçà Bceç ìò úBðBø÷.cg`d eciv agex lr df cva df exar mlek - §©©©

:cird cereéðëBé øa úöéa äìôð úçà íòtc`n lecb ser -, ©©©©¨§¨¥©©¨¦
äòaèå[dpnn e`viy oenlgde oealga-]äøaLå ,íékøk íéML §¦§¨¦¦§©¦§¦§¨

ìL.íéæøà úBàî L:`xnbd dywndéì àéãL éîelibx df ser ike - §Ÿ¥£¨¦¦¨§¨¥
,ux`d lr ezvia litdláéúk àäå(bi hl aei`) ipkei xa ser iabl §¨§¦

ðk','äñìòð íéððø óoewixhep `ed 'dqlrp'y (:eq zegpn) eyxce §©§¨¦¤¡¨¨
zgpa ecixene `hgzpe ,dlrnl dlere ,ezvia z` serd `yep'

:`xnbd zvxzn .exaey epi` ok m`e ,'epiwaàéää ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©¦
,ux`l dltedy dvia dze`éàåä àzøæeî-,zlwlewn dzid ©§¨£©

.ux`l dlitd okle ,gext` ciledl die`x dpi`y

äðùî
yi mday minieqn mipnf erawy minkg zpwz d`ian dpynd

:dnda xyrn yixtdlìLäîäa øNòîì úBðøb Lmipnf dylya - ¨Ÿ§¨§©§©§¥¨
cg` onf oia el eclepy zendadn dnda xyrn xyrl jixv ,dpya

.` .eixg`y onflñøôabg iptl mei xyr dyng -.çñtä.añøôáe ¦§Ÿ©¤©¦§Ÿ
úøöòä.b .zereayd bg iptl mei xyr dyng -âçä ñøôáe- ¨£¤¤¦§Ÿ¤¨

,zekeqd bg iptl mei xyr dyngäîäa øNòî ìL úBðøb ïäå)- §¥§¨¤©§©§¥¨
,(dlik`e dxikna zexeq` zendad oxebd onf zrnéaø éøác¦§¥©¦

,øîBà éàfò ïa .àáé÷ò.` :md zepxbd ipnf.øãàa äòLúå íéøNòa £¦¨¤©©¥§¤§¦§¦§¨©£¨
.a.ïåéña ãçàa.bïBòîL éaøå øæòìà éaø .áàa äòLúå íéøNòa §¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

,íéøîBà.` :md zepxbd ipnf.ïñéða ãçàa.a.ïåéña ãçàa.b §¦§¤¨§¦¨§¤¨§¦¨
,ìeìàa äòLúå íéøNòaxyrnl dpyd y`x ixyza cg`a ik §¤§¦§¦§¨¤¡

.dndaeøîà änìåxyrn yixtiyàìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòa §¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ
,éøLúa ãçàa eøîà,oqipa cg`a yixtny gqt iptl exn`y enk ¨§§¤¨§¦§¥

L éðtîixyza cg`áBè íBé àeä,dpyd y`x lyøLôà éàå ¦§¥¤§¦¤§¨

,áBè íBéa øOòìdndad z` `xwiqa raev eizenda z` xyrnd ik §©¥§
xeq`e ,zxkp didzy ick xyrnl dyxtedy,aeh meia reavl

eäeîéc÷ä Cëéôìxyrl.ìeìàa äòLúå íéøNòa §¦¨¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡
:oerny iaxe xfrl` iax lr zwlegd drc dpynd d`ianøéàî éaø©¦¥¦

,äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa ,øîBàonf zeriaw okle ¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨
xyrl eraw oky ,a`a dryze mixyra iyilyd oxebd ly xyrnd
oxeba eclepy zendad lk z` ,xyrnd ly dpyd y`x iptly meia
zendan xyri `le ,zexyrnd ipnf oia xkid `diy ick ,oexg`d

.dzxag lr ef dpy
,lel` yceg oipra ewlgpy mi`pzd ixac z` i`fr oa rny xy`k
e` ,oerny iaxe xfrl` iax elaiwy enk zncewd dpyd seq `ed m`
ici z`vl icky xn` ,xi`n iax laiwy enk d`ad dpyd zligz

:mnvr ipta lel`a miclepd lkn yixtdl yi ,xyrn zaegéàfò ïa¤©©
íéìeìàä ,øîBà,lel` ycega eclepy zendad -éðôa íéøOòúî ¥¨¡¦¦§©§¦¦§¥

,ïîöòyceg iptl eclepy zendad mr xyrnl mitxhvn mpi`e ©§¨
.eixg`l e` lel`

:dnda xyrn iabl dpy zaygpy dtewzd `id dn zx`an dpynd
elà éøä ,ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk̈©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡£¥¥

ïéôøèöîzrck epiide ,dnda xyrna aiigznd cg` xcrk aygdl ¦§¨§¦
cg`a `ed dnda xyrnl dpyd y`xy oerny iaxe xfrl` iax

.ixyza
:mipey mipnfa eclepy mi`lh dxyr ly sexiv dpynd zx`an

äMîçeclepy mi`lhäMîçå äðMä Làø éðôìeclepyøçàì £¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨§©©
ïéôøèöî ïðéà ,äðMä Làøik ,xyrna zeaiigd zenda xyr oipnl Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦

df mr df mitxhvn oyie ycg oi`mi`lh dxyrd lk eclep m` la` .
y `l` ,xyrnd zpy jezaäMîçeclep mdnïøBbä éðôìmcew - £¦¨¦§¥©¤

,xyrnl erawpy mipnfd zylyn cg`äMîçåeclep mdnøçàì ©£¦¨§©©
ïéôøèöî elà éøä ,ïøBbämiaygp el` oi` ik ,xyrna aiigzdl ©¤£¥¥¦§¨§¦

:dpynd zl`ey .oyie ycgïk íàdpy jeza miclepd lky ¦¥
ycg miaygp mpi` eixg`e oxebd iptl miclepde ,xyrnl mitxhvn

,oyieeøîàð änìminkg eraw oic dfi` iabl -ìLøNòîì úBðøb L ¨¨¤¤§¨Ÿ§¨§©§©
.äîäa:dpynd daiynòébä àlL ãòLonf ribdy mcew -,ïøBbä §¥¨¤©¤Ÿ¦¦©©¤
øzeîzendad lralìå øBkîìèBçLepi` oiicr ik ,eizenda z` ¨¦§§¦§

y xg` mle` ,xyrnd z` yixtdl jixvòébäonf,ïøBbäminkg exfb ¦¦©©¤
aeyyèBçLé àì,oxyriy cr eizenda z`èçL íàåmcew Ÿ¦§§¦¨©

,oxyiryøeèt.dlik`a zxzen dndade ,zewln ypern ¨

àøîâ
xyrn xyrl aeig lg mday mipnf dyly erawy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dndaúìz àðL éàî`weec eraw dn iptn - ©§¨§¨
:`xnbd daiyn .mipnf dylyìá÷ì ,àìéL øa äaø øîà[cbpk-] ¨©©¨©¦¨¨¢¥

éèéé÷å éìôàå éôøBçyiy ,zenda ibeq dyly cbpk epwiz - §¥§©§¥§©§¥
gqt oia zecleie zexg`ny yie ,gqt mcew zecleie zenicwny
epwiz ocbpke ,zekeql zereay oia `l` zeclei opi`y yie ,zereayl
,zcll zenicwnd zendad md 'itxg' .el` mipnf dyly minkg
bg qexta mpnfe ,zcll zexg`nd md 'ilt`' ,gqtd bg qexta mpnfe
.zekeqd bg qexta mpnfe ,uiwd seqa zecleid md 'ihiiw' ,zereayd

:`xnbd zl`eyéðîéæ éðäa àðL éàîemipnf `weec eraw dn iptn - ©§¨§¨¥¦§¥
:`xnbd daiyn .el`øôk Léà àéiç éaøc déøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§¥§©¦¦¨¦§©

,Bkò©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zexeka(oey`x meil)

àðéúL àìc àeä úøô,dzyi `l zxt xdp ininn wxy xn` ixd ± §¨§Ÿ¨¥¨
àðéúL àðéøçà àøäpî àäik ,dzyi ok xg` xdp ininn la` ± ¨¦©£¨©£¦¨¨¥¨

`ly oiekzdy rnyn epeylne ,mc` ipa oeyl xg` mikled mixcpa
,'zxt' `xwpd xdp inn zezylíénî àðéúL àì' øîàc àlà¤¨§¨©Ÿ¨¥¨¦©¦

'úøtî eúàcxq`p okle ,zxt xdpn e`ay minn dzy` `l - §¨¦§¨
,mleray zexdpd lk zenin zizyaøîà äãeäé áø øîàcìk ,áø §¨©©§¨¨©©¨

úBøäpämi`vnp mlerayìMî ähîì,úBøäð Lmdy epiidc ©§¨§©¨¦¨Ÿ§¨
mleray zexdpd lky ,oegibe oeyit lwcgd zexdpn xzei mikenp

,mdn mi`aìLåúBøäð Lmi`vnp ,el`î ähîìxdp,úøtixd §¨Ÿ§¨§©¨¦§¨
jxce ,mlekn deab `edy zxt xdpn mikynp zexdpd lk ininy

.jenpl deab mewnn jlil mind
:`xnbd dywnàkéàäå§¨¦¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zexeka(iriax meil)

íéìâø éìBòì äéeöî äîäa àäzL éãkzyxtd ipnf z` eraw - §¥¤§¥§¥¨§¨§¥§¨¦
z` edyi zendad ilray ick ,milbxd zyely iptl dnda xyrn
,oxebd onfa exyrziy cr oze` ehgyi `le exkni `le ,mdizenda
lek`l odn zgwl milbx ilerl zeievn zenda eidi jk ici lre

,zepaxw aixwdleïðúc áb ìò óàåy dpynd seqa epipyy s`e -ãò §©©©¦§©©
òébä àlLonfìå øBkîì øzeî ïøBbäèBçLxyrn yixtdl ila ¤Ÿ¦¦©©¤¨¦§§¦§

ehgyi e` exkni zendad ilray yeygl oi` mewn lkn ,dnda
oky ,milbx ilerl zeievn zenda eidi `le oze`déì àçéð¦¨¥

déðBîîa äåöî ãéáòúéìcdevn dligz miiwl mc`l el gep - §¦§£¦¦§¨§¨¥
,xyrn eizendan yixtdle ,epennaìeëéìå ïeaæì øãäåxg` wxe - ©£©¦©§¥

cr zendad z` ddyi mc` lk ,jky oeike ,olk`i e` oxkni jk
.milbx ilerl zeievn zendad eidi `linne ,xyrnd onf ribiy

:`xnbd zl`ey .'oxeb' myd zernyn z` zx`an `xnbdéànàå§©©
déì éø÷xyrnd zyxtd onfl dpynd d`xw dnl -.'ïøBb'daiyn ¨¥¥¤
:`xnbdïøBâk äìáèc,'lah' zendad z` aiygn df onfy meyn - §¨§¨§¤

qepiky enk ,xnelk ,lahl d`eazd z` aiygn 'oxeb'y itk
df onfn o`k s` ,`ziixe`cn d`eaz xyrna daiign oxebl d`eazd

.xyriy cr hegyl e` xeknl opaxcn xeq` jli`e
qextae gqtd qexta ,dnda xyrnl zepxb yly :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax ixac ,bgd qextae zxvrdänëå`ed §©¨
,'ñøt'daiyn .'lbxd qext' aygp lbxd mcew onf dnk ,xnelk §Ÿ

:`xnbdïéà ,äãeäé éaøa éñBé éaø Løét' `xwpñøt'lbxdúBçt ¥©©¦¥§©¦§¨¥§Ÿ¨
íBé øNò äMîçî.milbxdn cg` lka ,lbxd mcew ¥£¦¨¨¨
:`xnbd zl`eyòîLî éàîlr dxen 'qext' oeyl zernyn ji` - ©©§©

:`xnbd daiyn .mei xyr dyng'ñBøt' ,eäáà éaø øîàernyn ¨©©¦£¨§
àbìtmiwlg ipyl wlgpe qxtpy mly xac epiidc ,ivg -zl`ey . ©§¨

:`xnbdéàîc àbìtdaiyn .df ivg wlgp mly xac dfi`n - ©§¨§©
:`xnbdçñt úBëìäc àbìt,gqt zeklda miwqer eay onfd ivg - ©§¨§¦§¤©

àéðúc àä ék,`ziixaa epipyy enk -úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL ¦¨§©§¨£¦§§¦§¦§
ìL çñtì íãB÷ çñtìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íBé íéLe wleg,øîBà ¤©¤©¤©§Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥¥

wx gqtd zeklda miyxece mil`eyyúBúaL ézLmiireay - §¥©¨
.lbxd mcew

:dpyna epipy,øîBà éàfò ïaod zepxbd zylyäòLúå íéøNòa ¤©©¥§¤§¦§¦§¨
,ïåéña ãçàa ,øãàa.a`a dryze mixyra ©£¨§¤¨§¦¨

oxebd onf iabl i`fr oae `aiwr iax zwelgn z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .oey`xdéâìôéî÷ éàîaewlgp dna -àáé÷ò éaø §©¨¦§§¦©¦£¦¨

,éàfò ïáe,onf eze`a `ed oey`xd oxebd mdipy ixacl dxe`kl ixde ¤©©
,gqtd mcew mei xyr dyng epiide ,gqtd qexta `ed `aiwr iaxl
mcew mei xyr dyng edfy ,xc`a dryze mixyra `ed i`fr oale
mieqn mei reawl xyt` m`d `id mzwelgn :`xnbd daiyn .gqt

,gqt iptl mini xyr dyng cinz didi `edy,øáñ àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©
éæå àìî ïéðîéæ ,ïñéðì Ceîqä øãàøñç ïéðîjenqd xc` yceg - £¨©¨§¦¨¦§¦¨¥§¦§¦¨¥

`ed minrtle ,mei miyely ly ,`ln yceg `ed minrtl ,oqipl
minid xyr dyngy oeike ,mei dryze mixyr ly ,xqg yceg
mr cgiy ick ,xc` yceg ly oexg`d meia miligzn gqt iptly
,gqtd mcew mei xyr dyng eidi oqip yceg ly minid xyr drax`

jkitlòìwéîc ïéðîéædf mei lgy oncfn minrtl -ìL íBéaíéL ¦§¦§¦§©§§Ÿ¦
,xc`aa òìwéîc ïéðîéæåmeiäòNúå íéøNò,xc`aàì éëä íeMîe §¦§¦§¦§©§¤§¦§¦§¨¦¨¦Ÿ

ïîæ déì òéá÷xyrnl reaw cren `aiwr iax xn` `l jk meyne - §¦©¥§©
epiidc ,'gqtd qext'a eyixtdl yiy xn` `l` ,gqt iptl dnda

.df onf oncfiy mei dfi`a ,gqt mcew mei xyr dyngéàfò ïáe,xaq ¤©©
mcew mei xyr dyng epiidc 'bgd qext'a `ed oxebd onf mpn`y
ik ,xc`a dryze mixyra ,jkl reaw onf xn` mewn lkne ,bgd

íìBòì ïñéðì Ceîqä øãà øáñ`edïîæ déì òéá÷ Ckìéä ,øñç ¨©£¨©¨§¦¨§¨¨¥¦§¨§¦©¥§©
øãàa äòLúå íéøNòamixyra `ede ,ef oxebl reaw onf yi okle - §¤§¦§¦§¨©£¨

.gqt iptl mei xyr dyng `ed df mei cinzy ,xc`a dryze
xaeq i`fr oa :ipyd oxebd onf iabl mzwelgn z` `xnbd zx`an

`ed ipyd oxebd onfy,ïåéña ãçàa`aiwr iax lr dfa wlgpe §¤¨§¦¨
,yyg i`fr oay meyn ,zereay mcew mei xyr dyng `edy xn`y

éLéôð àìc éãééàdf xvw onfa zeclep zenda daxd oi`y oeik - ©§¥§Ÿ§¦¦
,zereayl gqt oiayøOòéì íéc÷éì úøîà éà-micwiy xn`z m` ¦¨§©¦§¦¦©©

,zereay mcew mei xyr dyng xyrieeäì éîìL ìâø éèîc ãò- ©§¨¥¤¤¨§¦§
oxyrny xg` ciny oeik ,zendad lk exnbi xak lbxd ribiy cr
ilerl zenda ex`yi `le ,lek`l odn mihgeye ,dxiknl o`iven

.zereayd bga lbxd
xaeq i`fr oa :iyilyd oxebd onf iabl mzwelgn z` `xnbd zx`an

`ed iyilyd oxebd onfy,'åëå áàa äòLúå íéøNòaixack `le §¤§¦§¦§¨§¨
,zekeq mcew mei xyr dyng `ed iyilyd oxebd onfy `aiwr iax

y oeik ,lel` yceg seqa epiidedéîòèì éàfò ïa,ezhiyl -øîàc ¤©©§©§¥§¨©
y epzpynaïéìeìàälel` ycega eclepy zendad -ïéøOòúî ¨¡¦¦§©§¦
,ïîöò éðôayceg iptl eclepy zendad mr xyrnl zetxhvn opi`e ¦§¥©§¨

yeygl yi ,lel` seqa xyrnd onf z` erawi m`e ,eixg`l e` lel`
eclepy el` mr lel` ycega eclepy el` z` sxvl e`eai `ny
mcew `l j` .a` yceg seqa xyrnd onf z` eraw okle ,lel` mcew
ick ,xzeiy dnk lbxl xyrnd onf z` jinqdl jixvy oeik ,okl
witqn ex`yi `l `ny ,zenda hegyle xeknl ax onf didi `ly

.lbxd iler jxevl zenda
mixyra rawp xyrnd onfy i`fr oa xn` dnl :`xnbd dywn
m` elit`e ,df jix`za reaw `ed mlerly rnyne ,a`a dryze

,`ln a` ycegìL íBéa eäðéøOòéìåíéLxnel el yi ixde - §¦©§¦§§§Ÿ¦
:`xnbd zvxzn .a` ycegl miyely meia mixyrnyðîéæïé ¦§¦

áàì déì ïéøqçîcdidi a` ycegy miraew oic ziay minrt - ¦§©§¦¥§¨
miyelyd mei z` miycwne ,mei dryze mixyr oa epiidc ,xqg

,lel` yceg y`x zeidlïLéå Lãça àøékä ãaòéîì ïðéòáe- ¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨
,dycgd xyrnd zpya eclepy zendad oia xkid zeyrl mikixve
ekxhvi xqg a` ycegy dpyay meyn .dpyia eclepy el` oial
,lel` ycega llk exyri `ly minkg evxe ,lel`a cg`a xyrl
,mnvr ipta mixyrzn lel` ycega miclepdy ,xkid zeyrl ick

.zncewd dpy ly xyrnl mitxhvn mpi`e
:dpyna epipy,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøod zepxbd ipnf ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦

'åëå ïåéña ãçàa ïñéða ãçàa.lel`a dryze mixyra §¤¨§¦¨§¤¨§¦¨
rawp oey`xd oxebd onf :el` mipnfa mrhd z` `xnbd zx`an

,ïñéða ãçàaexaq oerny iaxe xfrl` iaxy meynïa ïBòîL ïaøk §¤¨§¦¨§©¨¦§¤
øîàc ,ìàéìîbwx lbxd zeklda miyxece mil`eyyúBúaL ézL ©§¦¥§¨©§¥©¨

zaygp dnda xyrn zyxtdy oeike ,lbxd mcew miireay -
zeie`x dpiidzy zendad z` oikn xyrndy ,'gqtd zekld'k
iptl miireay ,oqipa cg`a `ed xyrnd onf jkitl ,lbxa olk`l

rawp ipyd oxebd onf .gqt,ïåéña ãçàajkl mrhdeïøîàãkenk - §¤¨§¦¨§©£©¨
bgl oxebd oia ax onf x`yi `ly ick ,i`fr oa zrca lirl epxn`y
xvwd onfa eclepy zendad hrn z` elk`i jk jezne ,zereayd
iyilyd oxebde .lbxd ilerl zenda exqgie ,zereayl gqt oiay

`ed,ìeìàa äòLúå íéøNòay meynïBòîL éaøå øæòìà éaø §¤§¦§¦§¨¤¡©¦¤§¨¨§©¦¦§
eäééîòèì,dfa ekld mzhiyl -éøîàcdpyd y`x zkqna(.a) §©§©§§¨§¦

,äîäa øNòîì äðMä Làø éøLúa ãçàaz` reawl elki `l okle §¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨§©§©§¥¨
oxebd onf z` erawy itk ,ixyza cg`l zekeq iptly xyrnd onf
oia xkid zeyrl jixvy oeik ,gqtd mcew miireayl oey`xd
xyrle zerhl e`eai `ly ,ef dpya miclepl dxary dpya miclepd
y`x `ed ixyza cg`y oeike ,zxg` dpy ly lr ef dpy zendan
dpya miclepd z` xyrl erawe xkid eyr ,dnda xyrnl dpyd

.lel` yceg ly oexg` meia epiidc ,df mei mcew ,dxary
dryze mixyra 'eke mixne` oerny iaxe xfrl` iax :dpyna epipy

,lel`aãçàa eøîà àìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ¨§§¤¨
'åëå áBè íBé àeäL éðtî ,éøLúa.aeh meia xyrl xyt` i`e §¦§¥¦§¥¤

oxebd onf z` enicwdy xnel dpynd dkxved recn :`xnbd dywn
,aeh meia xyrl xyt` i`y meyn ,dpyd y`x iptldéì ÷etéúå§¦¥

ïLéå Lãça àøékä ãaòîì ïðéòáci` df mrh `lel s` ixd - §¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨
zeyrl mikixvy meyn ,ixyza cg`l oxebd onf z` reawl xyt`
cg`y oeike ,dxary dpya miclepl ef dpya miclepd oia xkid
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zexeka(iriax meil)

íéìâø éìBòì äéeöî äîäa àäzL éãkzyxtd ipnf z` eraw - §¥¤§¥§¥¨§¨§¥§¨¦
z` edyi zendad ilray ick ,milbxd zyely iptl dnda xyrn
,oxebd onfa exyrziy cr oze` ehgyi `le exkni `le ,mdizenda
lek`l odn zgwl milbx ilerl zeievn zenda eidi jk ici lre

,zepaxw aixwdleïðúc áb ìò óàåy dpynd seqa epipyy s`e -ãò §©©©¦§©©
òébä àlLonfìå øBkîì øzeî ïøBbäèBçLxyrn yixtdl ila ¤Ÿ¦¦©©¤¨¦§§¦§

ehgyi e` exkni zendad ilray yeygl oi` mewn lkn ,dnda
oky ,milbx ilerl zeievn zenda eidi `le oze`déì àçéð¦¨¥

déðBîîa äåöî ãéáòúéìcdevn dligz miiwl mc`l el gep - §¦§£¦¦§¨§¨¥
,xyrn eizendan yixtdle ,epennaìeëéìå ïeaæì øãäåxg` wxe - ©£©¦©§¥

cr zendad z` ddyi mc` lk ,jky oeike ,olk`i e` oxkni jk
.milbx ilerl zeievn zendad eidi `linne ,xyrnd onf ribiy

:`xnbd zl`ey .'oxeb' myd zernyn z` zx`an `xnbdéànàå§©©
déì éø÷xyrnd zyxtd onfl dpynd d`xw dnl -.'ïøBb'daiyn ¨¥¥¤
:`xnbdïøBâk äìáèc,'lah' zendad z` aiygn df onfy meyn - §¨§¨§¤

qepiky enk ,xnelk ,lahl d`eazd z` aiygn 'oxeb'y itk
df onfn o`k s` ,`ziixe`cn d`eaz xyrna daiign oxebl d`eazd

.xyriy cr hegyl e` xeknl opaxcn xeq` jli`e
qextae gqtd qexta ,dnda xyrnl zepxb yly :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax ixac ,bgd qextae zxvrdänëå`ed §©¨
,'ñøt'daiyn .'lbxd qext' aygp lbxd mcew onf dnk ,xnelk §Ÿ

:`xnbdïéà ,äãeäé éaøa éñBé éaø Løét' `xwpñøt'lbxdúBçt ¥©©¦¥§©¦§¨¥§Ÿ¨
íBé øNò äMîçî.milbxdn cg` lka ,lbxd mcew ¥£¦¨¨¨
:`xnbd zl`eyòîLî éàîlr dxen 'qext' oeyl zernyn ji` - ©©§©

:`xnbd daiyn .mei xyr dyng'ñBøt' ,eäáà éaø øîàernyn ¨©©¦£¨§
àbìtmiwlg ipyl wlgpe qxtpy mly xac epiidc ,ivg -zl`ey . ©§¨

:`xnbdéàîc àbìtdaiyn .df ivg wlgp mly xac dfi`n - ©§¨§©
:`xnbdçñt úBëìäc àbìt,gqt zeklda miwqer eay onfd ivg - ©§¨§¦§¤©

àéðúc àä ék,`ziixaa epipyy enk -úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL ¦¨§©§¨£¦§§¦§¦§
ìL çñtì íãB÷ çñtìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íBé íéLe wleg,øîBà ¤©¤©¤©§Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥¥

wx gqtd zeklda miyxece mil`eyyúBúaL ézLmiireay - §¥©¨
.lbxd mcew

:dpyna epipy,øîBà éàfò ïaod zepxbd zylyäòLúå íéøNòa ¤©©¥§¤§¦§¦§¨
,ïåéña ãçàa ,øãàa.a`a dryze mixyra ©£¨§¤¨§¦¨

oxebd onf iabl i`fr oae `aiwr iax zwelgn z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .oey`xdéâìôéî÷ éàîaewlgp dna -àáé÷ò éaø §©¨¦§§¦©¦£¦¨

,éàfò ïáe,onf eze`a `ed oey`xd oxebd mdipy ixacl dxe`kl ixde ¤©©
,gqtd mcew mei xyr dyng epiide ,gqtd qexta `ed `aiwr iaxl
mcew mei xyr dyng edfy ,xc`a dryze mixyra `ed i`fr oale
mieqn mei reawl xyt` m`d `id mzwelgn :`xnbd daiyn .gqt

,gqt iptl mini xyr dyng cinz didi `edy,øáñ àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©
éæå àìî ïéðîéæ ,ïñéðì Ceîqä øãàøñç ïéðîjenqd xc` yceg - £¨©¨§¦¨¦§¦¨¥§¦§¦¨¥

`ed minrtle ,mei miyely ly ,`ln yceg `ed minrtl ,oqipl
minid xyr dyngy oeike ,mei dryze mixyr ly ,xqg yceg
mr cgiy ick ,xc` yceg ly oexg`d meia miligzn gqt iptly
,gqtd mcew mei xyr dyng eidi oqip yceg ly minid xyr drax`

jkitlòìwéîc ïéðîéædf mei lgy oncfn minrtl -ìL íBéaíéL ¦§¦§¦§©§§Ÿ¦
,xc`aa òìwéîc ïéðîéæåmeiäòNúå íéøNò,xc`aàì éëä íeMîe §¦§¦§¦§©§¤§¦§¦§¨¦¨¦Ÿ

ïîæ déì òéá÷xyrnl reaw cren `aiwr iax xn` `l jk meyne - §¦©¥§©
epiidc ,'gqtd qext'a eyixtdl yiy xn` `l` ,gqt iptl dnda

.df onf oncfiy mei dfi`a ,gqt mcew mei xyr dyngéàfò ïáe,xaq ¤©©
mcew mei xyr dyng epiidc 'bgd qext'a `ed oxebd onf mpn`y
ik ,xc`a dryze mixyra ,jkl reaw onf xn` mewn lkne ,bgd

íìBòì ïñéðì Ceîqä øãà øáñ`edïîæ déì òéá÷ Ckìéä ,øñç ¨©£¨©¨§¦¨§¨¨¥¦§¨§¦©¥§©
øãàa äòLúå íéøNòamixyra `ede ,ef oxebl reaw onf yi okle - §¤§¦§¦§¨©£¨

.gqt iptl mei xyr dyng `ed df mei cinzy ,xc`a dryze
xaeq i`fr oa :ipyd oxebd onf iabl mzwelgn z` `xnbd zx`an

`ed ipyd oxebd onfy,ïåéña ãçàa`aiwr iax lr dfa wlgpe §¤¨§¦¨
,yyg i`fr oay meyn ,zereay mcew mei xyr dyng `edy xn`y

éLéôð àìc éãééàdf xvw onfa zeclep zenda daxd oi`y oeik - ©§¥§Ÿ§¦¦
,zereayl gqt oiayøOòéì íéc÷éì úøîà éà-micwiy xn`z m` ¦¨§©¦§¦¦©©

,zereay mcew mei xyr dyng xyrieeäì éîìL ìâø éèîc ãò- ©§¨¥¤¤¨§¦§
oxyrny xg` ciny oeik ,zendad lk exnbi xak lbxd ribiy cr
ilerl zenda ex`yi `le ,lek`l odn mihgeye ,dxiknl o`iven

.zereayd bga lbxd
xaeq i`fr oa :iyilyd oxebd onf iabl mzwelgn z` `xnbd zx`an

`ed iyilyd oxebd onfy,'åëå áàa äòLúå íéøNòaixack `le §¤§¦§¦§¨§¨
,zekeq mcew mei xyr dyng `ed iyilyd oxebd onfy `aiwr iax

y oeik ,lel` yceg seqa epiidedéîòèì éàfò ïa,ezhiyl -øîàc ¤©©§©§¥§¨©
y epzpynaïéìeìàälel` ycega eclepy zendad -ïéøOòúî ¨¡¦¦§©§¦
,ïîöò éðôayceg iptl eclepy zendad mr xyrnl zetxhvn opi`e ¦§¥©§¨

yeygl yi ,lel` seqa xyrnd onf z` erawi m`e ,eixg`l e` lel`
eclepy el` mr lel` ycega eclepy el` z` sxvl e`eai `ny
mcew `l j` .a` yceg seqa xyrnd onf z` eraw okle ,lel` mcew
ick ,xzeiy dnk lbxl xyrnd onf z` jinqdl jixvy oeik ,okl
witqn ex`yi `l `ny ,zenda hegyle xeknl ax onf didi `ly

.lbxd iler jxevl zenda
mixyra rawp xyrnd onfy i`fr oa xn` dnl :`xnbd dywn
m` elit`e ,df jix`za reaw `ed mlerly rnyne ,a`a dryze

,`ln a` ycegìL íBéa eäðéøOòéìåíéLxnel el yi ixde - §¦©§¦§§§Ÿ¦
:`xnbd zvxzn .a` ycegl miyely meia mixyrnyðîéæïé ¦§¦

áàì déì ïéøqçîcdidi a` ycegy miraew oic ziay minrt - ¦§©§¦¥§¨
miyelyd mei z` miycwne ,mei dryze mixyr oa epiidc ,xqg

,lel` yceg y`x zeidlïLéå Lãça àøékä ãaòéîì ïðéòáe- ¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨
,dycgd xyrnd zpya eclepy zendad oia xkid zeyrl mikixve
ekxhvi xqg a` ycegy dpyay meyn .dpyia eclepy el` oial
,lel` ycega llk exyri `ly minkg evxe ,lel`a cg`a xyrl
,mnvr ipta mixyrzn lel` ycega miclepdy ,xkid zeyrl ick

.zncewd dpy ly xyrnl mitxhvn mpi`e
:dpyna epipy,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøod zepxbd ipnf ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦

'åëå ïåéña ãçàa ïñéða ãçàa.lel`a dryze mixyra §¤¨§¦¨§¤¨§¦¨
rawp oey`xd oxebd onf :el` mipnfa mrhd z` `xnbd zx`an

,ïñéða ãçàaexaq oerny iaxe xfrl` iaxy meynïa ïBòîL ïaøk §¤¨§¦¨§©¨¦§¤
øîàc ,ìàéìîbwx lbxd zeklda miyxece mil`eyyúBúaL ézL ©§¦¥§¨©§¥©¨

zaygp dnda xyrn zyxtdy oeike ,lbxd mcew miireay -
zeie`x dpiidzy zendad z` oikn xyrndy ,'gqtd zekld'k
iptl miireay ,oqipa cg`a `ed xyrnd onf jkitl ,lbxa olk`l

rawp ipyd oxebd onf .gqt,ïåéña ãçàajkl mrhdeïøîàãkenk - §¤¨§¦¨§©£©¨
bgl oxebd oia ax onf x`yi `ly ick ,i`fr oa zrca lirl epxn`y
xvwd onfa eclepy zendad hrn z` elk`i jk jezne ,zereayd
iyilyd oxebde .lbxd ilerl zenda exqgie ,zereayl gqt oiay

`ed,ìeìàa äòLúå íéøNòay meynïBòîL éaøå øæòìà éaø §¤§¦§¦§¨¤¡©¦¤§¨¨§©¦¦§
eäééîòèì,dfa ekld mzhiyl -éøîàcdpyd y`x zkqna(.a) §©§©§§¨§¦

,äîäa øNòîì äðMä Làø éøLúa ãçàaz` reawl elki `l okle §¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨§©§©§¥¨
oxebd onf z` erawy itk ,ixyza cg`l zekeq iptly xyrnd onf
oia xkid zeyrl jixvy oeik ,gqtd mcew miireayl oey`xd
xyrle zerhl e`eai `ly ,ef dpya miclepl dxary dpya miclepd
y`x `ed ixyza cg`y oeike ,zxg` dpy ly lr ef dpy zendan
dpya miclepd z` xyrl erawe xkid eyr ,dnda xyrnl dpyd

.lel` yceg ly oexg` meia epiidc ,df mei mcew ,dxary
dryze mixyra 'eke mixne` oerny iaxe xfrl` iax :dpyna epipy

,lel`aãçàa eøîà àìå ,ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§Ÿ¨§§¤¨
'åëå áBè íBé àeäL éðtî ,éøLúa.aeh meia xyrl xyt` i`e §¦§¥¦§¥¤

oxebd onf z` enicwdy xnel dpynd dkxved recn :`xnbd dywn
,aeh meia xyrl xyt` i`y meyn ,dpyd y`x iptldéì ÷etéúå§¦¥

ïLéå Lãça àøékä ãaòîì ïðéòáci` df mrh `lel s` ixd - §¨¦©§¤§©¤¥¨§¨¨§¨¨
zeyrl mikixvy meyn ,ixyza cg`l oxebd onf z` reawl xyt`
cg`y oeike ,dxary dpya miclepl ef dpya miclepd oia xkid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

äéåöî äîäá àäúù éãë`lc onf eze` cr oznda iypi` idyne ,milbxd qext cr dnda xyrn oxeb oi`c oeikc Ð

dlik`l oia ,odn gwil milbx ilerl zeievn zenda ediy `vnpe ,lbxl jenq `edy ,oxebd onfa mxyriy cr edpihgyl

.'eke opzc ab lr s`e .zepaxwl oiaäåöî.xyrilc ,xyrzdl Ðïøåâë äìáèãoxn`ck .opaxcn Ð,oizipzna

.xyriy cr hegyi `le xekni `l oxebd ribdyncñåøô.dqext enk Ðíåé íéùìù.mei xyr dyng ixd `blte Ð

éàæò ïáåxyr dyng ,bgd qexta ied oxebd onfc xaq inp Ð

Ð oqipc xqiax` cr xc`c dryze mixyr meinc ,mcew mini

.xyr dyng ixdíéùìù íåéá òì÷éîã ïéðîéæxc` ied ik Ð

.`lnïîæ äéì òéá÷ àì.ixii` xc` ly mei dfi`a Ðàìã

éùéôð`l ikdl ,onf eze` cr gqtd qextn eclepc zenda Ð

.milbxd x`yak lbxd mcew mini xyr dyng xyrne micwn

åäì éîìù 'åëå úøîà éàãmixyern eedilc xzac Ð

.ozenda edlek elkile ,epacfilïîöò éðôáoze` mr `le Ð

mei cr xyrl `ly xg`n ded i` ,ikdle .lel` mcew eclepy¥

iz` Ð mini xyr dyng bgd qexta `edy ,lel` ly oexg`d

lr ycgd on xyrnwe ,iccda a`c edpde lel`c edpd iaeaxrl

id.a` ly oexg`d meia uiwc edpd xyrne micwn jklid .oy

enlyil `lc ikid ik ,lbxl iaexwl `pivnc dnk lkc ,`l mcewe

.opicar Ð mcewíéùìù íåéá.a` ly Ðàøéëéä ïðéòáåÐ

a`c edpde lel`c edpd ixeyrl ezilc xninl `kilc idpc

meyn ,onf ixqegn lel` ly oze` eed izk`c meyn ,iccda

`lc ,carinl opira `xikid Ð `ed lel` ly oey`x mei izk`c

oyie ,lel` Ð ycg ,iccda oyie ycg xgnle meid ixeyrl ezil

elit`e ,llk lel` ycga a`c edpd ixyrin `l ikdle .a` Ð

.cg` meiaøîàã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøëgqtd zekldc Ð

zil i`pz edpdle .opixyrn inp onf eze`ae ,mcew zezay izy

."qext" edl'åëå éøùúá ãçàáixeg`l ivn `l ikdle Ð

.oyil ycg oia `xikid opirac ,lel` ly oexg` mein ith xyrln

iaxe xfrl` iaxc ediinrh yxtn (`,g) dpyd y`x zkqnae

.xi`n iaxc `nrhe oernyàúø÷ñoiraevy ,`"evn frla Ð

.ixiyrdêë íéøîåà åììäå ìéàåäcg`a xne` xi`n iaxc Ð

ip` Ð ixyza cg`a mixne` oerny iaxe xfrl` iaxe ,lel`a

.'ek miilel`d jklid ,ink dkld rcei ipi`äæä çø÷ä ïî õåç

ryedi iax" cenlzd dileka opiqxbc `de .`aiwr iax epiid Ð

zereay) mzd opiqxbck ,`aiwr iax ly oa epiid Ð "dgxw oa

`nl` .`aiwr iaxl `aiwr iax ly epa ryedi iax el xn` :(`,e

ikde .dti mrh dfi` oigadl rcei dide ,lecb mkg did i`fr oac

.xity xazqin id ediinrh` mwinl ivn ied inpäòåîù éôî

äåøîàixn` Ð oerny iaxe xfrl` iaxe ,xi`n iax oiac Ð

ibg itn drenyd itn ediizlindid `l okle ,ik`lne dixkf

.ezrxkda dkld reawle eiyrn lr jenql i`fr oa dvexäùîç

áàá äùîçå éøùúáyiy it lr s` ,oitxhvn eixg`y Ð

.miizpia zepxb
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àçéðoeik ,xeknle hegyle xyrl leki onfd iptlc ab lr s` Ð dipenna devn ciarilc yipi`l dil

.cgia lkd xyrle cer oizndl `ed jxc Ð onf minkg erawyéàåmeyn aeh meia xyrl xyt`

`ny eaixwdl xqe` iziid `l :xnel yi !aeh meia oiyicwn oi`c meyn dil wetiz :[xn`z m`e] Ð `zxwq

mzd opixn`ck ,opaxcn `l` aeh meia yicwdl xeq` `l dteb `idc .dxifbl dxifb epiidc ,eyicwdl `ai

:`nrh yxtne ,dnda iab lr oiakex oi`c :(a,el dvia)

oinegz dpin rny :xn`we .megzl ueg `vi `ny

ivn cere .dxenf jezgi `ny dxifb ,`l ?`ziixe`c

inly meyn aeh meia leki did eyicwdl elit`c :xninl

mc` yicwn :(a,gnw zay) "l`ey" wxt xn`ck ,dgny

yixae mzd xn`c `d ,edine .lbxa ezbibge zaya egqt

reawd zeaeg `wec epiid Ð ["mixac el`"] (hgyp cinz)

`le .oiyicwn oi` Ð onf mdl reaw oi` la` ,onf mdl

jixviyk onf odl reawd zeaegk xyrn `diy xazqn

ixdy ,inp zeacpe mixcp ok m`c ,dgny inlyl edl

xn`ck ,dgny inly meyn zeacpe mixcpa oi`vei

ikiiy `lc rnyn o`k ,mewn lkne .(a,f) dbibg zkqna

:xnel yie !iniiw dpyd y`x ly aeh meiac ,iiepiy jpd

`le ,"ixiyr" `xw `l elit` ,yecw eili`n ixiyrc oeik

.aeh meia dfk ycwd xeqi`l jiiy

õåçiax epiid :qxhpewd yxit Ð dfd gxwd on

epa ryedi iax `ed dgxw oa ryedi iaxe .`aiwr

`aiwr iax xikfdl dil ipq in :dywe .`aiwr iax ly

dlr" (a a mikln) aizkck i`pb oeyla exikfny ,enya

`kdn" :xn` (`,apw zay) "l`ey" wxtae ?"gxw

:(`,gk) dlibn zkqnae .oiekzp i`pble ?"dnk d`pigxwl

?mini zkx`d dna :dgxw oa ryedi iax z` l`y iax

ivgl ribzy oevx idi :el xn`e ,ipkxa :iax el xn`e ['eke]

oa reay `alk za `ypyk `aiwr iax eli`e .ipy

wqre dxeza weqrl eilr lawe ,did dpy mirax`

ixtqae .l`xyi qpxt dpy mirax`e ,mipy mirax`

,dyn ,dpy mixyre d`n eig rax` :`ipz (dkxa dyxt)

iax zny meiae .`aiwr iaxe ,i`kf oa opgei oaxe ,llde

ryedi iax clep elit`e .iax clep (`,ar oiyecw) `aiwr

m` ik did `l Ð reay `alk za `ypy dpey`x dpya

oa ryedi iax did zegtd lkle ,iax clepyk mipeny

dpy mirayn zegtac ,iax jxiayk dpy mirax`e d`n

mildz) aizkc ,mc` mzq zepy iig ody ,ekxan did `l

.dpy miyy oa iax did f`e ,"miray epizepy ini" :(v

xyr wx ekxa `l Ð eini ivgl ribdl ekxayk `vnp

`ly xazqn dxe`kl :cere ?ef dzid dkxa dne dpy

`vnp ,oipy ixq izxze ixq izxz ,ax ia dyry cr clep

xzei iax did dpy mirax`e d`n oa ryedi iax didyk

oa xfrl` iax Ð (d)gxw :yxit miqp epiaxe .eipy ivgn

ryedi iax xn`e) .gxw didy inlyexia xn`c ,dixfr

.mc` my :yxtn mz epiaxe .(`pigxwl `kdn

éôîd`eapc oeike :qxhpewd yxit Ð ik`lne dixkf ibg

dlr mwinl `kile ,`id `nrh`la `zklidk `id

,d`eap xikfdl el did `le .xwir mdn dfi` Ð mrh ici lr

:xnel el did `l` .dzrn xac ycgl i`yx `iap oi`c

raex iab (`,bp xifp) "lecb odk" wxte .dl ixinb `zkld

itn :xn` inp ,mc bel ivge zenvr awd,dxn` drenyd

wxta yixcc `dn dyw ,edine .ik`lne dixkf ibg itn

yiwn Ð "xyrz xyr" `xwn (`,g) ,dpyd y`xc `nw

iaxe xfrl` iax .'ek exeyr exnbl jenq obc xyrndn ,lel`a cg`a xaq xi`n iax ,obc xyrnl dnda xyrn

`x obc xyrn dn :ixaq oernydrenyd itn zeyxc jpdc oeik ,ikd elit`c :xnel yie !'ek ixyz ely dpyd y

.xwir dfi` xxal leki did `l Ð ik`lne dixkfe ibg

lhepe

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

é"úë é"ùø

ù éãëíéìâø éìåòì øåëîì äéåöî äéäú`lc oeikc Ð

`l Ð ixyrzn.oxyrnc bgd qext cr edl ipafn `le edl ihgy

ïøåâä ïîæ òéâä àìù ãò ïéúéðúîá ïðúã áâ ìò óàå

èåçùìå øåëîì øúåîelit` ,xyrnl oraewc `ed oxebc Ð

.oxyrnc cr oedl ihgy `l ikdãáòìã ùðéàì äéì àçéðã

äéðåîîá äåöîaixwn envr `edy ,melk dia xqg oi`y Ð

.minly elke`e exyrnïøåâë ìáèãzraew oxebc ikid ik Ð

z` miraew elld mini jk ,`ziixe`cn ixka gxnzpyn xyrnl

.xyriy cr hegyi `l Ð oxebd ribd :opzck ,opaxcn zendad

àâìô ñåøô.miwlg ipyl qextd xac rnyn dqext Ð

çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá íéìàåùzekldn inp epiide Ð

opixn`ck) .lbxa lkinl ifgzilc zendal oixyrnc Ð gqtd

mdl oinicwn jklid dpyd y`x ixyza cga .yitp `lc icii`

izy `edc ab lr s` ,ixyza cg`a `le lel`a dryze mixyra

(oyie ycga `xkid irac meyn Ð mcew zezayéâìôî÷ éàîáå

dyng gqtd qexta ied opxb onfc xaq [inp] i`fr oa `dc Ð

oqipc xyr drax`e xc`a dryze mixyr meic ,mcew mei xyr

.xyr dyng ixd Ðïéðîærlwn gqtd mcew mei xyr dyngc

cr ied `l ycg y`xe ,`ln xc` iedc oebk ,xc`a miyly meia

epiidc gqtd qext ied oqip mcew cg` meie ,cg`e miyly mei

.xc`n cg`e oqipn xyr drax`ñåøô òì÷îã ïéðîæmei ycg y`x iedc ,xqg `edyk ,xc`a dryze mixyr meia Ð

.[gqtd] qextl onf raw `l jkld ,miylyïåéñá ãçàáxn`ck mei xyr dyng xn` `lc i`fr oac `nrh i`n Ð

gqtaéùéôð àìã éãééàxyrne micwn m` ,zxvr cre oqipn zeclei zenda hernc ,[ilt`] (elit`) zecle oze` Ð

.milbx ilerl dievn dnda didz `le ,zxvr mcew (oilk`p) olke`l inly Ð mei xyr dyng edläéîòèì éàæò ïá

zn milel`d :onwl xn`c Ðycg dil dede ,dpyd y`x ied ixyza cg`a `ny Ð lel` xg` miclepd oze` mr `le ,oyie ycg dil ded dnda xyrnl dpyd y`x lel`a cg`a `ny Ð lel` mcew eclepy oze` mr oitxhvn oi`e ,onvrl oixyr

.ediicda lel`a miclepc itexvl izil `lc ,lel`a dryze mixyra ihiiw ly oxeb onf raw `l jklid .onvrl miilel`d oixyrzn Ð ixyz e` lel` dpyd y`x zni` dil `wtqncne .oyieáàá íéùìù íåéá øùòìåmixyra] hwp `nrh i`n Ð

,`nei `edd ihiiwl mixyrn `l ikd elit` Ð onf xqegn [ied] clep i`e ,meid dlh mey clep `l izk` `dc ,ediicda lel` itexvl iz` `lc ab lr s`e .oda oixyrn `le miyly meia lel` ycg y`x iede ,dil ixqgnc oipnf Ð (mei) [dryze

.mei xyr drax` epiidc ,zezay izy jpd icda lel`c mlerl itxhvn `le ,ihiiw ipda jiiy `l lel`c iypi` ercilc ,oyil ycg oia `xkid carnl opirac meynàúø÷ñà"cg`" dpen dide ,`xwiqa reav haydy .`"vin oixewy `xwiq Ð

.dpyd y`x miyly mei iede ,xqg lel` [mipy] aexc meyn Ð miyly meia iraw `le lel`a dryze mixyra irawc `de .`ed dk`ln ok m`c ,aeh meia reavl xeq`e .xkip `diy cr `xwqa exweq ixiyr `vei didyke ,"rax`" "yly" "mipy"

êë íéøîåà åììäå ìéàåä.edpitxvl o`nc icda opirci `lc ,onvrl oixyrzn miilel` eidi ,ixyza cg`a Ðäæä çø÷ryedi iax l`y :(`,e) zereaya opixn`c ,`aiwr iaxc epa ryedi iax `ed dgxw oa ryedi iaxc ,gxw `ed `aiwr iax Ð

.'eke `aiwr iax z` `aiwr iaxc epaäåøîà äòåîù éôîopirci `lcne .ald cne`ac ze`xwn [yxcna ielzd mrh xac] (xac enk ielbd mrh xkip) `le `ed d`eap xacke ,ik`lne dixkf ibg itn edlek ,oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n iax Ð

.oitxhvn `al cizrl a`a dynge ixyza dyng .[ith] xazqn o`nc `nrh xninl `kile ,ikd opicar Ð ik`lne dixkf ibg xen` ikidàèéùôjpde ,dpyd y`x ied [ixyz oia] (ixyzc) lel` oia [`ed jytp dnn] (miclepy dn) ,oitxhvnc Ð

!eclep zg` dpya i`ceúåðøâ é÷ñô.`ad a`l ixyz oia zepxb ipy `ki` `kdc ,i`fr oal Ð'åëå éøùúã äùîçå ìåìàã äùîçå áàã äùîç åì åéäycg `nyc ,oitxhvn `lc opixn` lel`c dynge a`c dyng [`l`] dil zi` i`ce Ð

.'ek oeekiy `le .gafnl axwe ,xyrn i`ce dfc ,miilel`d on cg` lhepe xicl oqipkne .dpyd y`x ixyz e` ,dpyd y`x lel` [e`] (`ed) i`cec ,aeigc xyr `ki` i`ce `kd la` .[`ed] oyie
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בכורות.  פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeקל mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåìàä ïî ãçà ìèåðåoiveax o`pny oebk ,dnecnk `l` ."xwai `l" :aizk `dc ,ixiyra ep`iveie oiekiy `le Ð

Ð hayd zgz gzta mxiarn did m` la` .ixiyr oilel`d on cg` iedilc ipeekl [xyt`] (`"`) `zydc ,oicner e`

.oixyern el` ixd Ð oicner e` oiveax :onwl opixn` inp ikde .dxyr yixa witp ik rci `lïéøåèô áàãe`kilc Ð §¨

.dyng `l` dpy dze`nåôøèöì úøîà éàîdze`a ok xg`l ecleiy oze` mr xg` oxebl ixyzc dyng jpd Ð

.gqtd qexta odnr etxhvi ,dnvr dpyøùôà àìmeyn Ð

,`kd oebk .wtq `le ,ycew didic `pngx xn` i`ce ixiyrc

,oilel`d on lhpy eze`a xak exhtp ixyzc dyng el` `nyc

.dpyd y`x lel`càèéùôedpdn i`c .lhep oilel`d onc Ð

dpyn `kile ,dpyd y`x lel` `nyc ,ixiyr iedil `l Ð a`c

ixyzc edpdn i`e .xyrn oic eda `kile ,dyng `l` dxary

`kile ,dpyd y`x ixyz `nlic Ð lel`e a`c dxyr jpd`

`l lel`e a`a dxyr jpdc ,eze .dyng edpda xyrn oic inp

.mixyern eedilêðäî ì÷ùéîì.ixyze a`c Ðäðùî
ãçàë úàöìixiyre iriyz eidi Ð cg`k mi`vei eid m`y Ð

.onwlck ,oilwlewníéöåáø.miaeky =äøùò äøùò ìèðå

zaa dxyr `l` ,"yely" "mipy" "cg`" o`pn `ly ,xnelk Ð

oi` Ð xyrnl cg` lhp dxyr lkne ,mrte mrt lka lhp zg`

.ycew `pipnl ixiyr `diy ick ozepnl jixvc meyn .xyrn df

.`xnba yxtn iqei iaxc `nrhïééåðîä ïîxaky oze`n Ð

oebke .oixyern oiicr opi`y it lr s` ,hayd zgz gzta exar

oixeht oiied oiiepndc .xicd jezl utwe odn cg` xfge dpny

xehtd dfi` reci oi`c meyne ,`xnba yxtnck ,ie`xd oipna

.oixeht xicay dn lk jkl Ðïéøùåòîä ïîzexyernd on Ð

.ediitebàøîâíåúé`zyde .clepy mcew en` dzny Ð

ab lr s`e .xhtinc mezi inp witp ded Ð `wxi ecy ded i`

`edde ,en` dzn jk xg`e clepy oebk ,aiiginc mezi `ki`c

odizen` cinrnc `da mewn lkn Ð `wxi ici lr `l` witp `l

e`l gewle mezic xkfp didie ,`xikd dil iedil uegan el` ly

.edpip ixeyr ipaúøáåò äðéà äôéøèdilbx exaypy oebk Ð

el eid leki :opiqxb ikd .lfinl ivn `le ,dlrnle daekx`d on

.'eke d`núåîåøú éúùá`xw i`d aizk `lc ab lr s`e Ð

dnexza ixiinc ol `wtp Ð xyrn znexza `l` "mkznexz"c

lhepy dlecb dnexzk ,xnelk ,"oxebd on obck" aizkcn ,dlecb

dlecb dnexzl xyrn znexz ywzi` `zyde .epxbn l`xyi

.'eke dlecb dnexz dnc ,`zlin i`dl
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ìèåðålra iwet` xq`ck "xwai `l" meyn o`k xeq`l jiiy oi` Ð oilel`d on cg`

.(a,bp) oiwxit yixa ,dxyr yixa men

íùëzg` dhgc ,cne` da jiiy oi` dxezd on Ð cne`n zlhip dlecb dnexzdy

.(gi mixac) aizk "jpbc ziy`x"c ,xeriy dxez da dpzp `le ,ixkd z` zxhet

,cne` jiiy xyrn znexzac meyn `l`

on xyrn" :(gi xacna) aezk dxeriyy

minkg epwz inp dlecb dnexzae ,"xyrnd

oi` dfa ,edine .cne` da jiiy Ð xeriy

lireiy ,dlecb dnexzl xyrn znexz zeywdl

on xyrn" :aizk `dc ,zg` dhg oiekzna

dxe`kl Ð siqen oiekzna m` ,edine ."xyrnd

zlhpc dlecb dnexzl yiwn ikdlc ,ipdn

,dti oira mexziy ick ,devnl Ð cne`n

.dti oira lhep Ð zegt lehi `ly `xiy jezny

oinxez oi` :(f dpyn) zenexzc `nw wxt opzck

`ztqezae .oipna `le lwyna `le dcna `l

`l` zlhip dpi` dlecb dnexz dn" :qxb

dlr qxbe .mz epiax qxb oke ."daygnae cne`a

xfrl` iax ipz" :zenexzc `nw wxta inlyexia

ze`a zegpnd lk" wxte .'ek "dcna `l :lneb oa

:oizrnyc `ziixaa miiqn (`,dp zegpn) "dvn

iax xn` mzde .'ek dti oira dlecb dnexz dne

mip`z xyrn znexz minxez :lneb oa xfrl`

,dcna mip`z lr zexbexbe ,oipna zexbexb lr

`l` zlhip dpi`" hwp `le .dti oir meyn

.dti oira dyriy ick `l` "cne`ae daygna

(a,l oihib) "hbd lk" wxt seq :xn`z m`e

il xn` jk" iel oal xn`y l`xyi :iia` yxtnc

jia`l xyrn" e` ,"icia jl yi xyrn `a`

`lc oeik ,eay xyrn znexzl oiyyeg Ð "icia

jia`l xyrn xek" .dil oiwzn [ied] `l uiiw

oiyyeg oi` Ð "icia jl yi xyrn xek" e` "icia

.dipwz ipewz uiiwc oeik ,eay xyrn znexzl

znexz yiwnc lneb oa xfrl` `a`k dl iwene

[zeyx] el yiy myke ,dlecb dnexzl xyrn

el yi jk Ð dlecb dnexz mexzl ziad lral

oeik ,`zyde .xyrn znexz mexzl [zeyx]

yegip inp uiiw `la ok m` Ð cne`a xyt`c

iel oa lrc idp :xnel yi !cne`n owiz `nlc

ziad lra mewn lkn ,dti oira zeyrl devn

yi elit`e .mixg` lya dti oir zeyrl el oi`

zeyrl oi` Ð zeyx elenvr `ivedl

df eilr enrxzi `ly ,iele odk ly oznerxzn

wxt :xn`z m`e .ely cne`a drhi m` df e`

dpend :opzc `d (e dpyn) zenexzc iriax

gaeyn lweyde ,epnid gaeyn ccende ,gaeyn

dywn zenexzc `nw wxt inlyexiae .ozylyn

znexzl o`k dlecb dnexzl o`k :ipyne ,dl

oi`y oipn :lneb oa xfrl` iax ipze .xyrn

?lwyna `le oipna `le dcna `l oinxez

mxez dz` oi`e ,mxez dz` daygna Ð "mzenxde mkznexz mkl aygpe" :xnel cenlz

dzevn `nlr ileklc ,dlecb dnexza Ð oinxez oi`c `idd :yexit .oipnae dcna lwyna

`a`c `ziixa iziinc `de .opaxke ,xyrn znexza Ð gaeyn dpendc `idde .cne`n

`idd` xn` inlyexiac :xn`z m`e .xyrn znexza ibiltc opireny`l Ð lneb oa xfrl`

ied cne`nc rnyn .cne`a mxezd on :`ped ax xn` ?gaeyn `ed i`nn :gaeyn dpendc

lweyde ,ok dxn` oizipzn :lld iax xn` ,mzd inp xn`e .gaeyn dpendy `l` ,dnexz

xfrl` `a`k i`e ,cne`n xyrn znexz oi` edcicl Ð opaxl i`e .melk dpin rny zile ,ozylya xztz :`pipg iax xn`e .lweyn xa dyly `ki`c llkn :yexit .ozylyn gaeyn

dlecb dnexza o`k :ipync `d ,`zyde .cne`n devn dieyc `le ,cne`n lirenc `l` opitli `l inp lneb oa xfrl` iaxlc :yxtl d`xpe !cne`n zeyrl devnc xn`d Ð lneb oa

oi` la` ,dnexz ied cne`nc lneb oa xfrl` `a`l opax ecen ,inp i` .lneb oa xfrl` `a`c `ziixa dlr iziinc `d `zyd `gipe .lneb oa xfrl` iaxk epiid Ð xyrn znexza o`k

,edine .daxn aiyg `l Ð dti cne`l oiekznyk la` ,oiekzna daxna epiid :xnel yi !zexyrn daxn dil ded ok m` ?cne`n zeyrl opax exy ikide :xn`z m`e .cne`n zeyrl devn

lr daxn dil dedc ,jixte .oipna zexbexb lr mip`z oinxez :ipzw `dc .oiekzna s` daxn i` opiyiig `lc (mye :cp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt rnyn ,cne`n ixyc icina

`a`ck dil zilc d`xpe .dti oir aeyg zeaxdl dvxiy dn lke ,daxn oiekzna mzde .dti oir meyne ,`id lneb oa xfrl` `a` :ipyne !`tiq gkenck ,ixii` xyrn znexzae .zexyrnd

xy` l`xyi ipa xyrn z`" :ea aizkc ,"dnexz" `pngx dixw xyrne :xn`wck ,oizrnya gkenck ,cne`n ixy inp xyrnac ,oilwlewn eizexyrn zexyrna daxnd lneb oa xfrl`

zi` dcedi iaxa iqei iaxe lneb oa xfrl` iaxc ikd [`nwe`l] il dnl :oizrnyc `ibeq` dywe ."dlgpl miell izzp" :`xwc ditiqa aizkc ,ixii` oey`x xyrnae ."dnexz 'dl enixi
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é"úë é"ùø

éôåøèöàì úøîà éàî íéøåèô éøùúãoxebl ixyzc jpd Ð

ipde ,lel`e a`c jpd etxhvpe ,dpyd y`x ixyz `nyc ,cg`

`d Ð mdnr etxhvie ef dpya mi`lh ecleiy cr oizni ixyzc

m`e .wtq ixiyr `l `pngx xn` i`ce ixiyrc ,opixn` `l

cg` `vi `ny Ð `al micizrd mi`lh mbe cer xicl mqipki

,xyrnl ie`x df oi` `nyc ,wtq ixiyr dil dede ixiyra el`n

ixyz ly ipd etxhvpe ,dpyd y`x lel` ied `nlc ,xhtp xaky

mdl oi`y ,mixeht eid a` lyne ,exhtpe lel` ly oze` mr

.sexivêðäî ì÷ùîì éúà àîìãoze`n e` a` ly oze`n Ð

jpdn liwy i`c ,dxfrl oileg liirnc `axeg `iedc ,ixyz ly

sexiv el oi` lhpy dfy `vnpe ,dpyd y`x lel` `ny Ð a`c

.ixyz ly oze`n oke .`ed xyrn `leïì òîùî à÷`lc Ð

.opixfbäðùîùò ìèðå äàî åì åéääø,oipn mey `la Ð

yxtn `nrhe .xyrn df oi` Ð oipn `la cg` lhpe dxyr e`

.`xnbaøùòî øîåà éñåé éáø.ied Ðïééåðîä ïî ãçà õô÷

exhtpe ixiyr lhpe ,gztl ueg e`viy [dxyr oze`n] (g"i) Ð

xicay oze` lk Ð xicd jezl dryzd on cg` utwe ,dryzd

epi` `ede ixiyra `vi `nyc .`ed dfi` xkip epi` m` ,mixeht

.xhtp xaky ,jkl ie`xíéøùåòîä ïîxaky miixyrnd on Ð

xicd jezl odn cg` utw eycwerxie xyrn wtq edlek eed Ð

miycw hegyl xeq` Ð mininz mdy onf lkc ,ea`zqiy cr

.uegaàøîâà÷øé åäì éãùéìåuega mdl lihi ayr wxi Ð

odizen` cinrn dnle ,eixg` e`vieäøæâmy didi `ly Ð

zxknp m` mdl oi` oigwel aexc ,m` el yiy in `l` `vi `le ,odizen` cinrn jklid .mdnr e`vie mezi e` gewl

.odnrøáãî áåúëä úåîåøú éúùá øîåà ìîåâ ïá,xnelk .'eke "obck mkl aygpe" :`pngx xn`w miellc Ð

dze`k ,'eke "mkznexz mkl aygpe" :aizkc ,daygna milhep eidz Ð mipdkl mipzep mz`y xyrnd on xyrn znexz

.'eke "aygpe" i`w ediiexz`e ,`xwa aizk zenexz izy `nl` .oxebd on odkl l`xyi ozpy dnexzãîåàcne`y Ð

.ecne` itl dnexz ozepe ,yi oi`q dnk dcn `la ezrcnäáùçîdnexz lehil epir ozep `l` ,cin dyixtn epi`y Ð

.diixw obc xyrne "aygpe"n `wtp `zln jd lke .cg` cva lke`e ef cva
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àlL éãk ïè÷ çút íäì äNBòå ,øécì ïñðBk øOòî§©¥§¨©¦§¤¨¤¤©¨¨§¥¤Ÿ
íäå õeçaî íäéúBnéà ,ãçàk úàöì ïéìBëé íéðL eäé§§©¦§¦¨¥§¤¨¦¥¤¦©§¥
!eäðéà eäðé÷tìå .ïnà úàø÷ì úBàöBéå ,úBòBâå ,íéðôaî¦¦§¦§§§¦§©¦¨§¦§¦§¦§

¯áéúk "øáòé"¯.eäeøéáòiL àìå¯ìåà÷øé eäì écL ©£Ÿ§¦§Ÿ¤©£¦§¦§¥§¨§¨
íeMîe çe÷ì íeMî äøéæb :àðeä áø øîà !déúåì e÷téìå§¦§§¨¥£©©¨§¥¨¦¨©¦

"úçz øáòé øLà ìk" :ïðaø eðz .íBúé¯äôéøèì èøt ¨¨©¨©¨£¤©£Ÿ©©§¨¦§¥¨
"èáMä úçz" ,úøáBò äðéàL¯.èáLa ïúBðîì äåöî ¤¥¨¤¤©©©¨¤¦§¨¦§¨§¥¤

ïépî íéãîBò Bà íéöeáø ïàðnL Bà ,èáLa ïàðî àìŸ§¨¨§¥¤¤§¨¨§¦§¦¦©¦
"Lã÷ éøéNòä" :øîBì ãeîìz¯éì ïéàå .íB÷î ìkî ©§©¨£¦¦Ÿ¤¦¨¨§¥¦

ïépî "éøéNò" BîL àø÷ àì ,"éøéNò" BîL àøwL àlà¤¨¤¨¨§£¦¦Ÿ¨¨§£¦¦¦©¦
"Lã÷ äéäé" :øîBì ãeîìz¯Bì eéä ìBëé .íB÷î ìkî ©§©¦§¤Ÿ¤¦¨¨¨¨

ïéøOeòî eéäé ìBëé ,ãçà ìèðå äøNò ,äøNò ìèðå äàî¥¨§¨©£¨¨£¨¨§¨©¤¨¨¦§§¨¦
"éøéNò" :øîBì ãeîìz¯éaøa éñBé éaø .éøéNò äæ ïéàå ©§©£¦¦§¥¤£¦¦©¦¥§©¦

äãeäé éaøa éñBé éaøc déîòè éàî .øNòî :øîBà äãeäé§¨¥©£¥©©£¥§©¦¥§©¦§¨
ïa øæòìà àaà ,àéðúc .ìîBb ïa øæòìà àaàk déì øáñ̈©¥§©¨¤§¨¨¤¥§©§¨©¨¤§¨¨¤

"íëúîeøz íëì áLçðå" :øîBà ìîBb¯úBîeøú ézLa ¥¥§¤§©¨¤§©§¤¦§¥§
úîeøz úçàå äìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä©¨§©¥©©§¨§¨§©©§©
äáLçîáe ãîBàa úìhéð äìBãb äîeøzäL íLk ,øNòî©£¥§¥¤©§¨§¨¦¤¤§¤§©£¨¨

óà

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

בכורות.  פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zexeka(iriax meil)

ïéìeìàä ïî ãçà ìèBðåeyixtie ,lel`a eclepy el`n cg` lhep - §¥¤¨¦¨¡¦
,xyrnlCLôp änî ïéøeèt øàMäåixdy ,jk oiae jk oia -éà §©§¨§¦¦©©§¨¦

[m`-]äðMä Làø ìeìàa ãçàami`lhdy `vnp ,dnda xyrnl §¤¨¤¡Ÿ©¨¨
ìeìàclel` ycega eclepy -åa eclepyïéôøèöî éøLúxyrzdl ¤¡§¦§¥¦§¨§¦

,mdilr xyrl lired oilel`dn cg` yixtdyke ,cgiaáàãe- §¨
md ixde ,mitxhvn mpi` a` ycega eclepy mi`lhd eli`eíéøeèt§¦

sxhvdl elkei `l mlerle ,dxary dpyn dyng wx md ik ,ixnbl
.dxyr `l` xyrna miaiig oi`e ,mixg` mréøLúa ãçàa éàå§¦§¤¨§¦§¥

äðMä Làømi`lhdy `vnp ,dnda xyrnláàcycega eclepy - Ÿ©¨¨§¨
a`åa eclepyïéôøèöî ìeìàcg` yixtdyke ,cgia xyrzdl §¡¦§¨§¦

eli`e ,mdilr xyrl lired oilel`dnéøLúcmi`lh mze` - §¦§¥
md ixde ,mitxhvn mpi` ,ixyz ycega eclepyïéøeèt.ixnbléàî §¦©

úøîàyiy ,xnel dvxz dn `l`e -øçà ïøBâì Bôøöìetxviy - ¨§©§¨§§¤©¥
jyna ecleeiy mi`lh mr ixyz ycega eclepy dyng mze` z`
xyt` i` ,gqtd qexta epnfy oxeba mdnr exyrzie ,d`ad dpyd
(al fk `xwie) dnda xyrn iabl dxeza xn`p ixdy ,ok xnel

wxy rnyne ,'WcT didi ixiUrd'àðîçø øîà éàcå éøéNò- ¨£¦¦¦§¤Ÿ¤£¦¦©©¨©©£¨¨
,dnda xyrnk yecw didiy ,dxezd dxn`,÷ôñ àìå,dfd ote`ae §Ÿ¨¥

xyrnn exhtp xaky okzi ixyz ycega eclepy dyng mze` ixd
xyrnl dpyd y`x m` ik ,lel`a eclepy el`n cg` yixtdyk
,lel`a miclepd mr cgi etxhvd ixd ,lel`a cg`a `ed dnda
mpi` wtqn okle ,mdilr xyrn zeidl ie`x lel`a clepy df dlhe

xyrnl aey mitxhvn.
:`ax lr `xnbd dywnàèéLti`cey ,`ed heyt df oic ixd - §¦¨

ycega eclepy el`n gwi m` ik ,lel`a eclepy el`n xyrl jixv
xyrnl dpyd y`x m` ixdy ,xyrna miaiig mpi`y okzi ixd ,a`
dyng `l` dxary dpyn oi`y `vnp ,lel`a cg`a `ed dnda
ycega miclepdn gwi m`e ,xyrn aeig mdilr lg `le ,mi`lh
ixyza cg` m` ixdy ,xyrn aeig mdilr lg `ly okzi ixd ,ixyz
dyng `l` ef dpyn oi` ixd ,dnda xyrnl dpyd y`x `ed
itl ,lel`e a`a eclepy el` lr xyrl miliren mpi`e ,mi`lh
ok m`e ,ycg iabl oyik mditlk miaygp lel`ae a`a miclepdy

.df oic eprinydl `ax jxved dnl
:`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy ,xnel xeaq ziid -øBæâì`ly ©§¥¨¦§

aiigzi `le llk mqipki `l `l` ,df ote`a mxyrie cgi xicl mqipki
yeygl yi cgi mqipki m`y oeik ,dnda xyrnaéúà àîìéc¦§¨¨¥

ðäî ì÷LéîìCel`n e` a`a eclepy el`n zgwl `ai `ny - §¦§©¥¨¨
yecw epi`y oeike ,xyrnd legi `le ,mdn yixtdl ixyza eclepy

.dxfra oileg z`adk aygz ezaxwd ixdïì òîLî à÷okl - ¨©§©¨
miveax mdyk mzepnl leki ik ,jkl miyyeg oi`y `ax eprinyd
epyixtie ,lel`a miclepdn mdn in el xkip didie ,micner e`

.ezeyxay mi`lhd xyr dyng lk z` xehtie

äðùî
cvik zx`ane ,dnda xyrn ipiipra weqrl dkiynn dpynd
zxxan .xyrnl zendad oipna akrn dne ,dnda xyrn mixyrn

:dpyndãö äæ éàa[cvik-]ïøOòî:dpynd zx`an .zendad z` §¥¤©§©§¦
øécì ïñðBk,xcb swend mewnl eizenda lk z` qipkn -äNBòå §¨©¦§¤

ïè÷ çút íäì,df xg` dfa m`ivedlïéìBëé íéðL eäé àlL éãk ¨¤¤©¨¨§¥¤Ÿ§§©¦§¦
úçàk úàöì,(.q) oldl x`eanke ,oipna zerh icil `eaieïéðBîe ¨¥§¤¨¦

,df ote`a extqn z` xicdn `veiy cg` lk lr xne`e ,lwna mze`
,íéðL ,ãçàìL,äðBîL ,äòáL ,äML ,äMîç ,äòaøà ,äL ¤¨§©¦§Ÿ¨©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§¨
å ,äòLzz`àø÷éña ø÷Bñ ,éøéNò àöBiämec` rava eraev - ¦§¨§©¥£¦¦¥§¦§¨

,yxtedy oniql.'øNòî äæ éøä' ,øîBàå§¥£¥¤©£¥
z` dpn m` :akrn dne dxitqa akrn `l dn zx`an dpynd

mle` ixiyrd,àø÷éqa Bø÷ñ àìåm` okïàðî àìzendad lkl Ÿ§¨©¦§¨§Ÿ§¨¨
xicdn oz`iviaïàðnL Bà ,èáMaodykíéöeáø[miakey-]Bà ©¥¤¤§¨¨§¦

,íéãîBò,el` mipte`a s` ,xicd gztn oz`ved ici lr `leéøä §¦£¥
.ïéøOòúî elà¥¦§©§¦

m` mle`äàî Bì äéä,mi`lhå`l` m`pn `lìèðmkeznäøNò ¨¨¥¨§¨©£¨¨
äøNòxfge ,mi`lhìèðådxyr lknãçà,mzepnl `laäæ ïéà £¨¨§¨©¤¨¥¤
,øNòîdidi ixiUrd' ,(al fk `xwie) dnda xyrna xn`py oeik ©£¥¨£¦¦¦§¤

ixiyr epi` m`pn `lyke ,yecw didi oipnl ixiyrdy rnyne ,'WcTŸ¤
.xyrn epi` `linne ,oipnl,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøote`a s` ©¦¥§©¦§¨¥
aygp yxtedy dlhd ,dføNòîx`eanke ,mi`lhd x`y lr ©£¥

.oldl `xnba
:epnp `ly el` mr epnpy el`n cg` axrzdy ote`a dpc dpynd

ixiyrd z` dpny mcewe ,xicd gztn mi`lhd z` `iven didõô÷̈©
ïî ãçàmi`lhdïëBúì ïééeðîämilrad oi`e ,xicay el` jezl - ¤¨¦©§¦§¨

,utwy `ed in mixiknéøälkelàmi`lhd,ïéøeètmiiepnd £¥¥§¦
`ed in reci epi`y meyn ,mixeht xicay el`e ,oipnd zngn mixeht
df `ed ile` ixdy ,xyrna aiig wtq `ed mdn cg` lke dpnpy
xyrn iabl xn`py oeik ,xyrna aiig epi` wtq lke ,uegan utwy
,xyrzn i`ce ixiyr wxy ernyne ,'WcT didi ixiUrd' (my) dnda¨£¦¦¦§¤Ÿ¤

.wtq ixiyr `le
cg` xfge ,mi`lh dxyr dpn xak m`eïéøOeòîä ïîepnpy el`n - ¦©§¨¦

utwe ,dnda xyrn zyecwa eycwe ixiyrk,ïëBúìin xkip epi`e §¨
,df dlh `edeáàzñiL ãò eòøé ílek,men mda letiy cr -åf` ¨¦§©¤¦§¨£§

,íéìòaì ïîeîa eìëàéxeq`e ,dnda xyrn wtq mlek eyrpy oeik ¥¨§§¨©§¨¦
.oilegk mlk`le mhgyl

àøîâ
:zendad z` mixyrn ote` dfi`a zx`any `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaãö äæ éàa[cvik-]øOòî.eizenda z` mc` ¨©¨¨§¥¤©§©¥
:`ziixad zx`anïñðBkzeaiigd eizendan xcr lk qipkn - §¨

xyrnaïéìBëé íéðL eäé àlL éãk ïè÷ çút íäì äNBòå ,øécì©¦§¤¨¤¤©¨¨§¥¤Ÿ§§©¦§¦
ãçàk úàöìz` `iane ,oipna zerh icil `eaieíäéúBnéàly ¨¥§¤¨¦¥¤

xicl jenq ocinrne ,qipkdy mi`lhdíäå ,õeçaîmi`lhde - ¦©§¥
micner,íéðôaîúBòBâå,uega zedn`dúBàöBéåmiptay mi`lhd ¦¦§¦§§§

.ïnà úàø÷ì¦§©¦¨
,df ote`a wx m`ivedl jixv dnl :`xnbd zl`eyeäðéà eäðé÷téìå§¦§¦§¦§

xW` lM' :`xnbd daiyn .eicia envr milrad m`iveie -øBáòé Ÿ£¤©£
'haXd zgYáéúkjixvy rnyne ,(al fk `xwie) dnda xyrna ©©©¨¤§¦

envra xeari dlhdyeäeøéáòiL àìå.mixg` §Ÿ¤©£¦
zedn`d z` cinrdl jixv dnl oaen `l oiicr :`xnbd zl`ey

,ueganìådéúåì e÷téìå à÷øé eäì éãLwxi wexfl ozip ixde - §¦§¥§©§¨§¦§§¨¥
z` lek`l ick ekezay mi`lhd e`vi jke ,xicl uegn dlik`l

:`xnbd daiyn .wxid,àðeä áø øîàz` e`iveiy eraw minkg ¨©©¨
,df ote`a mi`lhdíBúé íeMîe çe÷ì íeMî äøéæbyygd zngn - §¥¨¦¨©¦¨

mezi dlh e` mixg`n gewly dlh xicdn `vi oipnd onfa `ny
x`y mr oipnl mitxhvn mpi`e ,dnda xyrnn mixeht mdy
df ote`ae ,mdizen` zirb ici lr wx me`iveiy eraw okle ,zendad

.m` mdl oi` ixdy gewlde mezid e`vi `l
dn ,dnda xyrn zyxtd ote` z` miweqtd oeyln zyxec `xnbd

akrn:akrn epi` dne eaïðaø eðzxen`d weqta xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
,(my) dnda xyrn iablúçz øBáòé øLà ìk'yexcl yie 'haXd Ÿ£¤©£©©©¨¤
,'xFari' weqtd oeylnúøáBò dðéàL äôéøèì èøt,dnvr gka ©£§¨¦§¥¨¤¥¨¤¤

weqtd oeylne .xyrnn dxehty ,dxiardl jixv `l`úçz'©©
,'èáMäyiy cenll yiïúBðîì äåöîzendal.èáLazxxan ©¨¤¦§¨¦§¨§¥¤

m` :`ziixadíéãîBò Bà íéöeáø ïàðnL Bà èáMa ïàðî àì`le Ÿ§¨¨©¥¤¤§¨¨§¦§¦
,xicd gzta m`ivedïépî:`ziixad zx`an .oipnd liredyãeîìz ¦©¦©§

øîBì,(my)éøéNòä'didi,'Lã÷xyrnd lgy ,epiide,íB÷î ìkî ©¨£¦¦¦§¤Ÿ¤¦¨¨
zgz dpnp e` xar `l m` oiae hayd ici lr dpnpe xar m` oia

:zxxane `ziixad dtiqen .haydéì ïéàåzeaxlàlàkàøwL §¥¦¤¨¤¨¨
z` dpendBîLixiyrd ly'éøéNò'm` la` ,e`pny dryaàì §£¦¦Ÿ

àø÷z`øéNò' BîL,'éïépîzx`an .xyrnd lg df ote`a s`y ¨¨§£¦¦¦©¦
:`ziixadøîBì ãeîìzixiUrd' ,(my),'Lãw äéäéxeziny ,xnelk ©§©¨£¦¦¦§¤Ÿ¤

xyrn didi `veiy ixiyrdy ,yexcl yi 'didi' oeyld,íB÷î ìkî ¦§¤¦¨¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zexeka(iying meil)

.äáLçîáe ãîBàa úìhð øNòî úîeøz óà`xnbd dtiqene ©§©©£¥¦¤¤§¤§©£¨¨
,zx`aneåy oeiky dcedi iaxa iqei iax xaqøNòî,obcdééø÷ §©£¥©§¥

äîeøz àðîçø,'dnexz' oeyla dxeza xkfed -áéúëcxyrn iabl ©£¨¨§¨¦§¦
(ck gi xacna) oey`x'äì eîéøé øLà ìàøNé éða øNòî úà ék'¦¤©§©§¥¦§¨¥£¤¨¦©

'äìçðì íiåìì ézúð äîeøzdnexzk epic obc xyrn mb ,ok m`e ,'ebe §¨¨©¦©§¦¦§©£¨
.daygnae cne`a lhipeL÷zéàåywede -øNòîì äîäa øNòî §¦§©©§©§¥¨§©§©

,ïâcdOW mz`ade' (e ai mixac) weqtd oeylny (.bp) lirl x`eank ¨¨©£¥¤¨¨
zexyrn ipyay rnyn ,'ebe mkizxUrn z`e mkigafe mkizlrŸŸ¥¤§¦§¥¤§¥©§§Ÿ¥¤

,cenll yie ,obc xyrn cg`e dnda xyrn cg` ,xacn aezkdäî©
,äáLçîáe ãîBàa ìhéð ïâc øNòneny z` dxezd d`xw ixdy ©§©¨¨¦¨§¤§©£¨¨

,'dnexz'äîäa øNòî óàobc xyrnl ywedyãîBàa ìhéð ©©§©§¥¨¦¨§¤
,äáLçîáem`pny `la cg` lhpe dxyr eiptl yi m` elit` okle §©£¨¨

.xyrn df ixd ,ezaygna dpn wx `l` eita
dyxtd `ll s` ,eil`n lg dnda xyrn m`d dpc `xnbd

:daygnaLBã÷ àeä åéìàî éøéNò ,àáø øîàryz e`vi m` - ¨©¨¨£¦¦¥¥¨¨
xyrn zyecw ixiyrd lr dlg ,ef xg` ef mze` dpne xicdn zenda

.e`pn `le xicdn `vi `l oiicry it lr s`
:`xnbd zl`eyàä àáøì déì àðî.df oic `axl oipn -àîéìéà §¨¥§¨¨¨¦¥¨
àéðúc àäîmipdk zxeza epipyy dnn ok cnly xn`z m` - ¥¨§©§¨

,(bi wxt izewega)éì ïéà,ixiyrd lr dyecw dlgy cenllàlà ¥¦¤¨
ote`a,'éøéNò' BîL àøwLm` la`BîL àø÷ àì'ïépî ,'éøéNò ¤¨¨§£¦¦Ÿ¨¨§£¦¦¦©¦

:`ziixad zx`an .xyrn zyecw eilr dlgyøîBì ãeîìz`xwie) ©§©
,(al fkíB÷î ìkî ,'Lãw äéäé éøéNò'm` s`e ,`edy ote` lka - £¦¦¦§¤Ÿ¤¦¨¨

oi` :`xnbd dgec .eil`n yecw `edy ixd ,my eilr `xw `l
yi ixdy ,eil`n yecw ixiyrdy `ax ixack ef `ziixan gikedl

,zegclàîìãå,`id `ziixad zpeeky ,x`al yi `nye -'éøéNò' §¦§¨£¦¦
dééø÷ àìc àeämewn lkn la` ,'ixiyr' my eilr `xw `l mpn` - §Ÿ©§¥
dééø÷ 'Lã÷'dlg df ote`a wxe ,xyrnl yecw didiy eilr xn` - Ÿ¤©§¥

`l m` s` dyecw eilr dlgy di`x oi` la` ,xyrn zyecw eilr
.melk xn`

:`ax ly eyecigl xg` xewn drivn `xnbdàlàcnl `axy okzi ¤¨
,eil`n yecw ixiyrdyàéðúc àäî,ef `ziixaa epipyy dnn - ¥¨§©§¨

éòéLzì àø÷'éøéNò'åjk xg`,øac àìå éøéNòä àöé`ed oicd ¨¨©§¦¦£¦¦§¨¨¨£¦¦§Ÿ¦¥
didiyBîeîa ìëàð éòéLzämy eilr lg ik ,men ea leti xy`k - ©§¦¦¤¡¨§

,zerha ixiyréøéNòäådidi,øNòî,izin`d ixiyrd `ed ixdy §¨£¦¦©£¥
my z`ixw `ll s` eil`n yecw didp ixiyrdy `ziixadn gkene

,`ax ixack ef `ziixan gikedl oi` :`xnbd dgec .llkàîìãå§¦§¨
íúä éðàLdpey `ziixaa `aedy dxwndy xyt`y meyn - ¨¦¨¨

ote`a xaecn `ziixaay okzi ixdy ,`ax xikfdy dxwndn
éøéNò déì øøaéàcdfae xicd gztn ixiyrd mb `vi seqaly - §¦¨©¥£¦¦

,dnda xyrn my eilr lg df ote`a wxe ,ixiyrd `edy xxazdéà¦
,énðote`a zwqer `ziixady cinrdl xyt`déåléò éåçàc- ©¦§©§¥¦¨¥

,xyrn my eilr lg jk meyne ,`viyk ixiyrd dlhd lr riavdy
.dnda xyrn zyecw eilr legz `ly okzi ,`ax oc eay ote`a la`

:`ax ly eyecigl sqep xewn drivn `xnbdàlà,xnel jixv ¤¨
eil`n yecw ixiyrdy cnl `axyàéðúc àäîepipyy dnn - ¥¨§©§¨

,`ziixaaéòéLzì àø÷'éøéNò'ìëàð éòéLz ,øéca éøéNò úîe ¨¨©§¦¦£¦¦¥£¦¦©¦§¦¦¤¡¨
,Bîeîa,zerha ixiyr my eilr lg ikíleëåe`viy dpenyd lke - §§¨

,mipey`xïéøeèt:`xnbd zxxane .dnda xyrnnàîòè éàî- §¦©©£¨
y jkl mrhd dne,íéøeèt ílekmdilr yixtdl witqd `l ixde ¨§¦

.ixiyrd z`åàìdf oi` m`d -éøéNò déì Lã÷c íeMîdlgy - ¨¦§¨©¥£¦¦
`linne xica x`yp `edy s` ,ixiyrd lr dnda xyrn zyecw
ixacn gkeny ixd ,oick xyrn mdn yxted ixdy mixg`d exhtp

:`xnbd dgec .dil`n dlg xyrn zyecwy `ziixadàîìãåmrhd §¦§¨
,`ed mixeht e`viy dryzd lkyéeàøä ïéðîa eøètéàczray - §¦§¨§¦§¨¨¨

jkitle ,dnda xyrnl yxteiy ixiyra xhtdl miie`x eid epnpy
xehtl xewn epivne .exhtp mlek ,ixiyrd yxted `l seqaly s`

,df mrhnàáø øîàäc,(:e n"a)éeàøä ïéðî,xyrzdløèBtz` §¨¨©¨¨¦§¨¨¨¥
eilr eyixtd `l seqal m` s` ,aey ezepnln ie`xk dpnpy in
ef `ziixan gikedl leki epi` ekxc itl `ax ,ok m`e ,xyrn

.eil`n yecw ixiyrdy
:`xnbd dwiqnàlàyecw ixiyrdy cnl `axy ,xnel yi gxkda ¤¨

,eil`nàéðúc àäî,ef `ziixaaøéizLðå 'éøéNò' éòéLzì àø÷ ¥¨§©§¨¨¨©§¦¦£¦¦§¦§©¥
dBîeîa ìëàð éòéLzä ,øéca éøéNò'ixiyr' my eilr lgy oeik £¦¦©¦©§¦¦¤¡¨§

,zerhaéøéNòäåzyecwa yecw,øNòî`ziixaa x`eany ixd §¨£¦¦©£¥
my el `xw `le `vi `l m` s` eil`n yecw ixiyrdy ,`ax ixack

.llk
iriyzl `xw oica ef `ziixa d`aedy oeikdilr dywn ,'ixiyr'

m`y xnel ozip ji` :`xnbd dywn .zxg` `ziixan dxizq `xnbd
,men ea ltp m` wx elke`l yi 'ixiyr' iriyzl `xwàéðúäå§¨©§¨

d ixd ,'ixiyr' iriyzl `xw m` s`y ,zxg` `ziixaaéòéLz§¦¦
zndak,ïéleçletiy oizndl jixv epi`e ,cin elk`le ehgyl lekie ¦

:`xnbd zvxzn .men eaúLL áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨©¥§©¥¤
,zyy ax iptl zeziixad icnelnépî àä`ziixa zipyp in zrck - ¨©¦

zrck `ld ,efàéä äãeäé ïa ïBòîL éaø.diepyàéðúc,`ziixaa ©¦¦§¤§¨¦§©§¨
,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zexeka(iyiy meil)

.miyecw 'ixiyr' my mda jiiyy mi`lhd ipy ,miaeyg mipiipnd
:`xnbd dywnòîL àzdnn ,yecw `ed zenda oipnly di`x ¨§©

,`ziixaa epipyyòøôîì ïàðîz`e 'xyr' oey`x `veid z` dpn - §¨¨§©§¥©
,'eke 'dpeny' eixg` `veid z`e 'ryz' eixg` `veidïéðnaL éøéNò£¦¦¤©¦§¨

[oexg` `veid-].LBã÷ àeäeúBîäa ïéðîì øîàc ïàîì àîìLa ¨¦§¨¨§©§¨©§¦§©§¥
øétL ,ùBã÷ àeä,'cg`' seqa el `xwy df ycwzny dn oaen - ¨©¦

.xicdn ixiyr `vi `ed ixdyàeä BlL ïéðîì øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¦§¨¤

LBã÷`ed dpend ly epiipn itl ixiyrdy ix`n ax zrcl - ¨
,yecwd`viy in ixddéì éø÷ ãç ,éøéNò,'cg`' el `xw dpend - £¦¦©¨¥¥

:`xnbd zvxzn .yecw `ed dnle,àáø øîàzyecw ,ix`n axl s` ¨©¨¨
,'cg`' dpend el `xwy ixiyr `veid lr dlg xyrndéúéàå ìéàBä¦§¦¥

ãç äøNòì eø÷c äàñøt àðéðîa,iqxt oeylay oipnay oeik - §¦§¨¨©§¨¨§¨©£¨¨©
ixiyr `viy dlhl dpend z`ixway `vnp ,'cg`' `xwp 'xyr'

l `xwy ixd ,'cg`'.ziqxt oeyla 'ixiyr' e
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קלג oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

ãîåàá.dnexz lhep ezepcne` itle ,dfd ixka yi jke jk :ezrca cn`ny Ðäáùçîá:[xne`e] aygny Ð

ixw ikdle .mizekd oian oii gwel iabl (c"n f"t i`nc) opixn`ck ,dnexz od ixd yixtdl cizr ip`y oibel ipy

daygne cne` ediiexze .xg` cva lke`e df cva eipir ozep ,inp i` .oze` dpen epi`c meyn Ð "daygn" dil

."aygpe"n ol `wtpù÷úéàcg` ,xacn aezkd zexyrn izya Ð "mkizexyrn z`e" (a,bp) oiwxit yixa Ð

.obc xyrn cg`e dnda xyrnåéìàî ùåã÷dpn m`y Ð

Ð e`pn `le `vi `ly it lr s` ,xica ixiyr xiizype xyr

.eil`n yecwàðîçø äééø÷ àì éøéùò àîìéãåiedilc Ð

`cixb yecw `l` ,eaixwdle milyexil ezelrdl xyrn oic dil

oipr .enena `l` lk`p epi`e ,eilr dlg dyecwc .`pngx diixw

`l` ,"ixiyr" eny `xw `ly Ð diixw `l ixiyr `nlice :xg`

llk e`xw `lc `kid la` .xyrn ied ikdle ,eny `xw "ycw"

.dxend itn `le ,xyrn x`yk yecw iedil `l Ðäéì øøáéàã

éøéùò,ixiyr `edy envrn xxap dryz seqa `viy itly Ð

.my eilr `xw `ly it lr s` xyrn x`yk ied jkleéîð éà

eilr d`xd Ð `viyk dilr ieg`c oebk ixiinw `ziixa Ð

xiizypc `kid la` .eita xac `ly `l` ,xyrn `diy erav`a

x`yk yecw iedilc izk` opirny `l Ð my el `xw `le xica

.xyrnåîåîá ìëàð éòéùú,"ixiyr" e`xwe li`ed Ð

mixg`d la` .onwlck eixg`le eiptl ycwn xyrn my zxenzc

.zendad oipnl iriyz `ede li`ed ,f` exhtp `l `diníìåëå

ïéøåèô.xak e`viy dpenyd Ðéøéùò äéì ùã÷ãeil`n Ð

.`vi `ly it lr s` ,xicaéåàøä ïéðîádryz e`viyk Ð

didy miiw ixiyr did oiicry ,xyrl ie`xd oipn my did gzta

o`nk inc Ð z`vl ie`xc oeike .oxhetle mdixg` z`vl ie`x

diteb edi` la` .`nrh yxtn onwle ,oipnd z` xhte ,xak `vic

.`viy cr yecw ded `l `dinøùòî éøéùòäås` ,`nl` Ð

`ziixa jd` jixt `zyde .xica eil`n yecw Ð `vi `lc ab lr

.'eke `ipzde ,enena lk`p iriyzd ipzwc

óà
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s` Ð dxyrn cg` obc xyrn dn :obc xyrnl dnda xyrn ywzi`c `nil ?iccdc edl

cg` lhepe eiptl xyr yiy `l` ,hayd zgz dxard `la dxyrn cg` dnda xyrn

oiprl dlecb dnexzn xyrn znexz opitlic xnel xfrl` `a`c iziin :xnel yi !mdn

znexze xeriy dl oi` dlecb dnexzc ,ikd (iabl) cnll `xaq oi`y it lr s` ,cne`

s` iccd` edl opiywne ,xeriy dl yi xyrn

i`yn (xyt` cne`n) xyt` [oirk] iedc ab lr

xyrnn dnda xyrn opitli inp ikde .xyt`

lk" :aizkc ,dizernynn `xw opiwtnc ,obc

d`xpe .all ayiizn epi` df yexit ."xeari xy`

lr s` xyrn ied dcedi iaxa iqei iaxlc :yxtl

`nzqnc ,xyrzdl xicl qipkna oiey oi`y it

dkixv jklid ,oiey zeidl mkxc oi` f`

,cne`n ixyc lneb oa xfrl` `a`k dnewe`l

lkl e` .ziyixtck ,zexyrna daxnl yiig `le

zegpna `icda `zi`ck ,dti oira ixy zegtd

ab lr s` :`pin` xfrl` `a`c e`l i`e .(a,cp)

`peb i`d ika ,oieya opiyiig `l xiarnac

Ð obc xyrnn opitlic ,dxyrn cg` lhepy

ixy xfrl` `a`c oeik :xn`z m`e .oiey opira

zegpna inewe`l jixhvi` i`n` ,xyrna elit`

did `a` :iqei iaxa xfrl` iax xn`c `d (my)

miryz lr revwnay zexbexb dxyr lhep

dnwel ?xyrn znexza epiide ,dlklkay

iaxa iqei iaxc idp :xnel yi !dteb xyrna

`a` `nlic ,xn` ea `veik xyrn xaq dcedi

dil `gip :cere .`xaq `edd dil zil xfrl`

`yix gkenc meyn xyrn znexza dnwe`l

."oinxez" ipzwcn ,ixii` dnexzacóàznexz

:xn`z m`e Ð daygnae cne`a zlhp xyrn

:aizkc ,aizk xyrn znexza daygn xwir `de

!aizk miela `xw i`de "mkznexz mkl aygpe"

epiidc ,"oxebd on obck" aizkck :xnel yi

yixtn l`xyiy obc :rnync ,dlecb dnexz

silic `d :qxhpewd yxit (`,`l) oihbae .dlecb dnexza xzei el heyty rnyn Ð epxebn

ediiexza opitli daygn la` ,silic `ed cne` oiprl Ð dlecb dnexzn xyrn znexz

m`e .cne` oiprl `l` ,daygn oiprl xfrl` `a`` ibilt `l opaxc d`xpe ."aygpe"n

znexza [daygn] (dpynn) inwen `lc mrh mey ea yi `ny Ð ibiltc xnel ivnz

xwc) ipy wxt inlyexia xn`ck ,swen oiprl ogky`ck .diteba aizkc ab lr s` xyrnueg [ueg ,zcnlne dcinl dlek dxezd lk :zenexzc] (dcnile dcnln dlek dnexzd lk de`

:opz (d dpyn a wxt) mixeka zkqnac .xyrn znexza `le dlecb dnexza dil opinwene ,swen opirac xnel "epnn" aizk xyrn znexzac ,dcinl dpi`e zcnlny xyrn znexzn

mexzl mixag ecygp ike :xyrn znexz iab (a,l oihib) "hbd lk" wxta jixtc `de .mixekak ,swend on `lye ,`nhd lr xedhd on zlhp :mikxc izya mixekal dey xyrn znexz

zegily silic `d iab (a,`n oiyecw) "ycwn yi`d" yixa jixtcn ,ibilt `l daygn oiprlc d`xp edine .swen ira `l `ziixe`cnc ,mdixacn mz epiax cinrn Ð swend on `ly

meync ,ibilt daygna Ð qxhpewd yxity dn itl ,edine ."mz` mb" "mz`" da aizkc ,xyrn znexz epiide .jixt `nlr ileklc rnyn .daygna zlhp oky dnexzl dn Ð dnexzn

xninl jixv ded `l Ð daygn edl zi` i`c .daygn edl zil dlecb dnexza elit`c rnzyn eyexit jezne .`lnb oa xfrl` `a`k oizrnya dcedi iaxa iqei iax iwen daygn

."dnexz" `pngx diixw eay xyrn znexz meync xninl ivn ,edine ."dnexz" `pngx diixwcn ,xyrna daygn slinl epivn inp opaxl elit`c .`lnb oa xfrl` `a`k xaqc

äáùçîáopixye ,dyxtd `la lek`l ixy "aygpe" aizkc meyn xnel dvexy rnyn .yixtd `ly it lr s`e ,df cva lke`e dnexz myl df cva eipir ozep :qxhpewd yxit Ð

dzry it lr s`e ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy :xne`e aygn Ð daygna :xg` oeyl yxit cer ."aygpe"n el `wtpc df lke .df cva lke`e df cva eipir ozep ici lr dwizya inp

lr aiigl :xn`c "ryt xac lk lr" (`,cn `rivn `aa) enk ,"xeaic" daygnl ixwc inp ogky`e ."daygn" ixw dyxtd `la ixyc `de ,jixv xeaicc xnel dvexe .melk yixtn epi`

`nrh yxtn inlyexiae .mN` aiyge ,dnexz mznexz Ð enxz m`e ,enexzi `l dyng :(e dpyn ` wxt) zenexz zkqna opzcn ,dnexz ied inp xeaic `lac d`xpe .dyrnk daygnd¦¥

miaezk ipy edl eed miycwe dnexz :xn`we ."al aicp lk" :aizkc ,eiztya `ived `ly ab lr s` eala xnbyk ixyc `icda rnyn (a,ek) iyily wxt zereay zkqnae .dkxa meyn Ð

,mizekd oian oii gweldc `edd gkenck .dzr yixtn oi`y it lr s` mewn lka ixy `nlr ileklc ,`citw oi` Ð dyxtd `la lke`y dnae .dreay ediipin opitli `le ,cg`k mi`ad

df cva eipir ozep ici lr dnexz opixyc oeik :xn`z m`e .epetvl ipy xyrn [xne`yk] opixyc zenewn yie .cepd zriwal opiyiigc meyn i` ,dxixa meyn e`l i` `nlr ilekl ixyc

,`id oerny iaxa xfrl` iax :ipye !owzn `de :jixte .d`ne cg`a rnecnd oilrn :(`,anw zay) "lhep" wxt opz `d ?aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` i`n` ,xg` cva lke`e

.daygna xyt`c mrhn opixy `l Ð oewiz zlgz la` ,owzp xaky ,ip`y rnecn :xnel yi !daygna xyt`c oeik ,owzn aiyg `l ikdle .df cva lke`e df cva eipir ozep :xn`c

lk`y xi`n iax iab ,(a,e) oilegc `nw wxt gkenck ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepa dil ixyc ab lr s`e .(`,cl my) "oiwilcn dna" wxt gkenck ,zaya owzl xeq` i`nc elit`e
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la` .xyr cg`` ixiyr my lg ivn `l eze ,"ixiyr" ixiyrl

.ixiyrd on ixiyrd my xwrp `lc ab lr s` yecw iriyz

.'eke yecw epi` iriyz s` :oerny iax dil xn`weøùò ãçà

áø÷éì äùåã÷ äùåòù 'åëåon m`" :onwl opixn`ck Ð

yecw epi` ikd elit`e .minlyl xyr [cg`] zeaxl Ð "xwad

.'eke xwrp ok m` `l`ùåã÷ åðéàù éòéùúlk`il `l` Ð
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.øèBt éeàøä ïéðî :àáø øîà .éãéî àì ez .epîéä éøéNò£¦¦¥¤¨¦¥¨©¨¨¦§¨¨¨¥
ïî ãçà õô÷ :ïðúc àäî àîéìéà àä àáøì déì àðî§¨¥§¨¨¨¦¥¨¥¨¦§©¨©¤¨¦

ïëBúì ïééeðnä¯eøèôéàc eäééôeb ïééeðî ;ïéøeèt ïlek¯ ©§¦§¨¨§¦§¦©§§¦§§
éeàøä ïéðîa åàì¯!eäééåléò øOòc àîìãå¯àì àéää ¨§¦§¨¨¨§¦§¨§¦¥¦¨©§©¦¨

!ïëBúì ïéøOeòîä ïî :éðz àä ,zøîà úéöî¯:àîìãå ¨¥¨§©§¨¨¥¦©§¨¦§¨§¦§¨
"ïéøOeòî" éàî¯!eòøé :éðú÷c éîð à÷éc .à÷åc øNòî ©§¨¦©£¥©§¨©§¨©¦§¨¨¥¦§

"øáòé" àø÷ øîà :àáø øîà àlà¯;øáò øákL àìå ¤¨¨©¨¨¨©§¨©£Ÿ§Ÿ¤§¨¨©
eäééåléò øOòc éà øáò øákL éàî¯àøîéîì àëéøö ©¤§¨¨©¦§¦¥¦¨©§§¦¨§¥§¨

åàì àlà¯.dpéî òîL ,éeàøä ïéðîa eäì eøèôéàc ¤¨¨§¦§§§§¦§¨¨¨§©¦¨
ïñéðëäå íéàìè äøNò Bì eéä :àáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨¨£¨¨§¨¦§¦§¦¨

,íäî ãçà úîe ,äMîç äðîe ,øécìíééeðîä ïî íà ©¦¨¨£¦¨¥¤¨¥¤¦¦©§¦
úî¯úî íééeðî ïðéàMî íàå ,íäéìò íéìLîe äðBî ¥¤©§¦£¥¤§¦¦¤¥¨§¦¥
¯.øçà ïøBâì ïéôøèöî íééeðî ïðéàLå ,ïéøeèt íééeðî§¦§¦§¤¥¨§¦¦§¨§¦§¤©¥

,øécì ïñéðëäå ,íéàìè øNò äòaøà Bì eéä :àáø øîàå§¨©¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¦§¦§¦¨©¦
äòaøàå ,äæ çúôa äòaøàå äæ çúôa äML eàöéå§¨§¦¨§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§©§¨¨
eàöé äMMä çúôa íà ,äòaøà íúBà ;íL eøéizLð¯ ¦§©§¨¨©§¨¨¦§¤©©¦¨¨§

åàì íàå ,øçà ïøBâì ïéôøèöî øàMäå íäî ãçà ìèBð¥¤¨¥¤§©§¨¦§¨§¦§¤©¥§¦¨
¯.øçà ïøBâì ïéôøèöî äòaøà äòaøàå ,ïéøeèt äML¦¨§¦§©§¨¨©§¨¨¦§¨§¦§¤©¥

íL eøéizLðå ,äæ çúôa äMLå äæ çúôa äòaøà eàöé̈§©§¨¨§¤©¤§¦¨§¤©¤§¦§©§¨
eàöé äMMä çúôa äòaøà íúBà íà ;äòaøà¯ìèBð ©§¨¨¦¨©§¨¨§¤©©¦¨¨§¥

åàì íàå ,íéøeèt øàMäå ãçà íäî¯äMLå äòaøà ¥¤¤¨§©§¨§¦§¦¨©§¨¨§¦¨
äòaøà eàöé .øçà ïøBâì ïéôøèöî äòaøàå ,íéøeèt§¦§©§¨¨¦§¨§¦§¤©¥¨§©§¨¨
;äML íL eøéizLðå ,äæ çúôa äòaøàå ,äæ çúôa§¤©¤§©§¨¨§¤©¤§¦§©§¨¦¨

ãçà çúôa eàöé äML ïúBà íà¯ãçà íäî ìèBð ¦¨¦¨¨§§¤©¤¨¥¥¤¤¨
åàì íàå ,íéøeèt øàMäå¯äMLå ,íéøeèt äòaøà §©§¨§¦§¦¨©§¨¨§¦§¦¨

ïì òîLî à÷ éàî .øçà ïøBâì ïéôøèöî¯éeàøä ïéðîc ¦§¨§¦§¤©¥©¨©§©¨§¦§¨¨¨
!àðîæ àãç àáø øîàäå øèBt¯éàcå :àîéúc eäî ¥§¨£©¨¨£¨¦§¨©§¥¨©©

éeàøä ïéðî¯àëäì éæçc ,éeàøä ïéðî ÷ôñ ;ïðéøîà ¦§¨¨¨¨§¦©¨¥¦§¨¨¨©£¦§¨¨
àëäì éæçãå¯:àáø øîàå .ïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àì §©£¦§¨¨¨¨§¦©¨©§©¨§¨©¨¨

íéàìè øNò äMîç Bì eéä¯äøNò øBøáà :øîàé àì ¨£¦¨¨¨§¨¦ŸŸ©¤§£¨¨
ìèBðå äøNò àéöBîe ,øécì ïñðBk àlà .íéøeèt øàMäå ãçà íäî ìBhàå ,øécì íñéðëàå§©§¦¥©¦§¤¥¤¤¨§©§¨§¦¤¨§¨©¦¦£¨¨§¥
íéàìè øNò äMîç Bì eéä :éëä éîð àéðz .øçà ïøBâì ïéôøèöî øàMäå ,ãçà íäî¥¤¤¨§©§¨¦§¨§¦§¤©¥©§¨©¦¨¦¨£¦¨¨¨§¨¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zexeka(iying meil)

my ixiyrdn xwrp ok m` `l` yecw epi` xyr cg`dy myk
,'iriyz' el `xwy ote`a epiide ,'ixiyr'éòéLzä óàzerha `xwpy ©©§¦¦

'ixiyr'epîéä éøéNò íL ø÷òð ïk íà àlà ,LBã÷ Bðéà¥¨¤¨¦¥¤¡©¥£¦¦¥¤
.'iriyz' el `xwy ote`a epiide ,[ixiyrdn-]

:eixack dcedi oa oerny iax gikeneïúBð ïécäådf oic cenll yie - §©¦¥
,xnege lwnäîe`veidøNò ãçàedyjk lk xeng `L`ed m` ¨©©¨¨¤

,'ixiyr'k dpnpáøwéì äMeã÷ äNBò àeädyecw eilr dlg - ¤§¨¦§©
`ed ,mewn lkne ,minlyl eaixwdlø÷òð ïk íà àlà ,LBã÷ Bðéà¥¨¤¨¦¥¤¡©

epîéä éøéNò íL`veidy ,oky lk ,eiptl `viy ixiyrd on - ¥£¦¦¥¤
éòéLz,xzei lw `edy ,'ixiyr' zerha `xwpeLixdïéà`edäNBò §¦¦¤¥¤

,áøwéì äMeã÷oilegk eplk`i `ly df oiprl wx 'ixiyr'k epic `l` §¨¦§©
,men ea letiy crïéc Bðéà,xnege lwa cnlp `l ike -ø÷òð íàL ¥¦¤¦¤¡©

ïéà ,epîéä éøéNò íLe ,'ixiyr' zyecw eilr legz ok` -àì éà ¥£¦¦¥¤¦¦Ÿ
,'ixiyr' my ixiyrdn xwrpàì.iriyzd lr dyecw legz Ÿ

,'ixiyr' iriyzl `xw m` s`y ,xaeq dcedi oa oerny iaxy ixd
`pzd `ede ,eny z` ixiyrdn xewri m` `l` yecw epi` `ed
,'ixiyr' iriyzl `xw m`y ,(`"r) lirl `ziixad z` dpyy
`ly onf lk ixdy ,oileg zndak epic iriyzd ,xica x`yp ixiyrde
leki xg` dlh oi`e ,eny xwrp `l izin`d ixiyrl xg` my `xw

.'ixiyr' mya ycwzdl
miwleg minkg :`xnbd zx`an .minkg zxaq z` zx`an `xnbd
eilr dlg ,'ixiyr' e`xwy iriyzy mixaeqe dcedi oa oerny iax lr

y meyn ,ixiyrdn 'ixiyr' my xwrp `l m` mb dyecwúðúBpä àéä¦©¤¤
dlg `ly gikedl dcedi oa oerny iax xn`y `xaqd dze` -
,'ixiyr' my ixiyrdn xwrp m` `l` iriyzd lr 'ixiyr' zyecw
`weecy xazqn ixdy ,eixack `ly rixkdl dliren dnvr `id

`veidäMeã÷ äNBò àeäL ,øNò ãçàdxengáøwéìwx ,minlyl ©©¨¨¤¤§¨¦§©
epîéä éøéNò íL ø÷òð éà,ixiyrdn -ïéàxyr cg`d lr dlg - ¦¤¡©¥£¦¦¥¤¦

mle` ,ef dxeng dyecwàì éà'ixiyr' my ixiyrdn xwrpàìdlg ¦ŸŸ
.'ixiyr' xyr cg`l mb `xwe xfg m` s` ,ef dxeng dyecw eilr

`veid la`éòéLzdlg m` s`y oeik ,'ixiyr' zerha el `xwy §¦¦
,dxeng ezyecw oi` ,dyecw eilrL`ed ixdäMeã÷ äNBò Bðéà ¤¥¤§¨

áøwéìletiy `la oilegk elk`l xeq`y df oiprl wx `l` ,minlyk ¦§©
jk meyn ,men ea,epîéä éøéNò íL ø÷òð àìc áb ìò óàlr dlg ©©©§Ÿ¤¡©¥£¦¦¥¤

.ef dyecw iriyzd
:sqep mrh `xnbd dtiqenénð éàz` x`al ozip ea sqep ote` - ¦©¦

zerha e`xwpy xyr cg`d zyecwl iriyzd zyecw oia weligd
`veidy ,`ed izin`d ixiyrdn 'ixiyr' my xwrp `le 'ixiyr'ãçà©©

,øNòoeikéøéNò déì øøaéàcixiyrd `ed in xxazd xaky - ¨¨§¦¨©¥£¦¦
`edy rawp eil`n ,'ixiyr' el `xw `l m` s` ixdy ,izin`d

okl ,xyrndepîéä éøéNò íL ø÷òð éàixiyrd z` dpny ici lr ¦¤¡©¥£¦¦¥¤
,xg` xtqna zerhaïéàe ,xyr cg` `veid lr dyecw dlg -éà ¦¦

àì,eny z` ixiyrdn xwràì,'ixiyr' my xyr cg`d lr lg ŸŸ
.eixg` xg` ixiyr didiy xyt` i` xenb ixiyr yiy xg`l ixdy

`veid mle`éøéNò déì øøaéà àì ézkàc ,éòéLz`l oiicry - §¦¦§©©¦Ÿ¦¨©¥£¦¦
,izin`d ixiyrd `ed in xxaedéøéNò íL ø÷òð àìc áb ìò óà©©©§Ÿ¤¡©¥£¦¦

epîéä,iriyzd lr dyecwd dlg xak ixd ,'ixiyr' el mb `xwi `l` ¥¤
.'ixiyr' ixiyrl `xwiyk ezyecw zxwrp oi`e

:`xnbd dwiqneéãéî àì ezlr xrxrle siqedl dn oi` aey - Ÿ¦¦
eilr dlg ,'ixiyr' e`xwy iriyzy xazqn jk i`ceae ,ef `xaq
z` mb `xw m` elit`e ,men ea letiyk `l` lk`p `le cin dyecw

.'ixiyr' eixg` `ad
:'xhet ie`xd oipn'y `ax zhiy z` d`ian `xnbdïéðî ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨

éeàøä,xyrzdløèBts` ,aey mzepnle xefgln epnpy el` z` ¨¨¥
xicl mqipkde mi`lh dxyr el eid m`y ,epiide .oipnd mlyp `l m`
zn ,ixiyrd z` dpny mcewe ,ie`xk m`pne egzta mzvwn e`vie
yxted `l `linne ,xg` gzta `viy e` xica mix`ypdn cg`
onfay meyn ,xyrzdle xefgln mixeht xak dpny el` ,ixiyrd
yixtdle ,gzt eze`a z`vl mi`lhd zxyr lk miie`x eid m`pny

.xyrnl ixiyrd z` mdilr
:`xnbd zxxanàä àáøì déì àðî,df oic `ax cnl oipn - §¨¥§¨¨¨

ïðúc àäî àîéìéà,epzpyna epipyy dnn ok cnly xn`p m` - ¦¥¨¥¨¦§©
ïî ãçà õô÷mi`lhdïëBúì ïééeðîäoiicry xicay el` jezl - ¨©¤¨¦©§¦§¨

,xicay mi`lhd oia iepnd dlhd z` xikn epi`e ,epnp `lïlek¨
,ïéøeèt,x`al yi dxe`kle ,epnp `l oiicry el` oiae epnpy el` oia §¦

eøètéàc eäééôeb ïééeðîok zngny ,exhtp mnvra miiepndy dn - §¦©§§¦§¨
p,epnp `ly el` s` mixhtåàìepnpy meyn df oi` m`d -ïéðîa ¨§¦§¨

éeàøäoeik ,dxyrl epiipna ribd `ly s` okle ,eteqa xyrzdl ¨¨
yi ixd .'xhet ie`xd oipn'y `ax ixacke ,jka exhtp ie`xk m`pny

,xnele zegcleäééåléò øOòc àîìãåzwqer dpynd `ny - §¦§¨§¦¥¦¨©§
la` ,mxyrle xefgln mixeht md okle ,mdilr xyir xaky miiepna
df didy s` mpiipn ici lr mixeht mpi` md mdilr xyir `l m`

.'ie`xd oipn'
e ,epzpynn epic z` cnl `ax ok` :`xnbd zx`anàéäädf xe`ia - ©¦

xyiry miiepna zwqer dpyndy ,di`xd ziigc jxevl `aedy
,mdilrúøîà úéöî àìc ,ok xnel leki jpi` -éðz àä,`tiqa Ÿ¨¥¨§©¨¨¥

cg` utw m`yïëBúì ïéøOeòîä ïî','ea`zqiy cr erxi mlek ¦©§¨¦§¨
`tiqdy oeike ,mdilr exyir xaky rnyn ,'oixyernd on' oeylne
`ly el`a zwqer `yixdy gxkda ,mdilr exyiry el`a zwqer
ie`xd oipny `ax ixack gkene ,mixeht md mewn lkne ,exyrzd

.xhet
:`xnbd dgecàîìãå,xnel yiéàîd on''ïéøOeòî,`tiqa epipyy §¦§¨©§¨¦
à÷åc øNòîeyxtede ixiyr epnpy el`n cg` utwyk wx - ©£¥©§¨

,mdilr xyiry miiepna xaecny yxtl ozip `yixa la` ,xyrnl
ixeht md okle:df xe`iak `xnbd dgikene .aey mzepnln mà÷éc©§¨

énð,`tiqa xe`iad `ed jky dpynd oeylnéðz÷c,dpynd seqa ©¦§¨¨¥
mlek'eòøé,mdilr exyir xaky mi`lha xaecn m`e ,'ea`zqiy cr ¦§

`l` ,dlik`a exzede oick epnp ixde ,ea`zqiy cr erxi mlek dnl
,ok m`e ,xyrnl eyxtede ixiyrk epnpy mi`lha xaecn i`ce
m` la` ,mdilr xyiry miiepna wx zwqer `yixdy xnel xyt`
dpyndn dgked oi`e ,epnpy dna mixhtp mpi` md mdilr xyir `l

.`ax ixacl
:`ax ixacl xg` xewn `xnbd d`ian,àáø øîà àlàoipny df oic ¤¨¨©¨¨
cn cnlp ,dnda xyrnn xhet ie`xdàø÷ øîàdnda xyrn iabl ¨©§¨

xW` lM' ,(al fk `xwie)øBáòéweqtd oeyl zernyne ,'haXd zgY Ÿ£¤©£©©©¨¤
zgz zepnidle xearl jixvy in lr `ed dnda xyrn aeigy ,`ed

,haydàìåin lrøáò øákL:herind z` `ax x`ane .dpnpeéàî §Ÿ¤§¨¨©©
'øáò øákL'ok zngny oipnl 'xar xaky' llka md zenda el` - ¤§¨¨©

,aey zepnidln mixeht mdéàmiiepnl weqtd zpeekøOòc ¦§¦¥
eäééåléò,[mdilr-]àøîéîì àëéøöepi`y eprinydl jixv ike - ¦¨©§§¦¨§¥§¨

.mdilr xyrle aeyl jixvåàì àlàhrnl `a weqtd i`ce `l` - ¤¨¨
el` z`éeàøä ïéðîa eäì eøètéàcoipn zngne ,ie`xk epnp wxy - §¦§¨§§¦§¨¨¨

:`xnbd dwiqn .mzepnle xefgln exhtp dfdpéî òîLyi ok` - §©¦¨
ok gikedl.

:`ziixan `ax ixack dgiken `xnbdàéðz`ziixaaàáøc déúååk ©§¨§¨¥§¨¨
,dnda xyrnn xhet ie`xd oipny `ax ixack -äøNò Bì eéä̈£¨¨
íäî ãçà úîe ,äMîç äðîe ,øécì ïñéðëäå íéàìè,[dxyrd on-] §¨¦§¦§¦¨©¦¨¨£¦¨¥¤¨¥¤

,dfa mipic iwelig yiíééeðnä ïî íày dlhd `edäðBî ,úîz` ¦¦©§¦¥¤
mixzepdíäéìò íéìLîempipn didiy cr ,mipey`xd dyngd lr - ©§¦£¥¤

,mlek lr xyrnl eyixtn ixiyrde ,dxyrî íàåmi`lhdïðéàM §¦¥¤¥¨
íééeðîy dlhd `ed,úîdxyrl oipnd z` milydl ozip `l aeye §¦¥

d mi`lhd ,mi`lhïéøeèt íééeðî,aey mzepnlnåzrax` eli` §¦§¦§
mi`lhdøçà ïøBâì ïéôøèöî ,íééeðî ïðéàLzendad mr xyrzdl ¤¥¨§¦¦§¨§¦§¤©¥

dxyr ly xcra eid xaky oeik ,`ad oxebd onf cr el ecleeiy
ick xica eidy onfa mipnpdy ,`ax ixack epiide .xyrna eaiigzde
,mdilr yxted `l seqal m` s` mxhet mpiipn dxyrl milydl
milydl ozip did `l mpiipn zryay e` epnp `l oiicry el` eli`e

.mzepnle xefgl jixve exhtp `l ,dxyrl mpiipn z`
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zexeka(iyiy meil)

äøNò øBøáà øîàé àì,xicl mqipk`e ,mi`lhãçà ïäî ìBhàå ŸŸ©¤§£¨¨§¤¥¤¤¨
,xyrnløàMäåeidi ,xicl uegn exzepyíéøeèt,xyrnnàlà §©§¨§¦¤¨
ïñðBkmi`lhd lkl,øécìäøNò àéöBîe,xicd gztnïäî ìèBðå §¨©¦¦£¨¨§¥¥¤
ãçà,xyrnløàMäå,xica mixzepd dyngde -ïøBâì ïéôøèöî ¤¨§©§¨¦§¨§¦§¤
øçà.mdilr lg xaky xyrn aeign mixhtp mpi`e ,aey xyrzdl ©¥

:`ax ixac lr `xnbd dywnàéðúäåel eid ,`ziixaaøNò äòLz §¨©§¨¦§¨¨¨
äøNò øBøáà øîàé àì ,íéàìè,xiclìBhàåãçà ïäî,xyrnl §¨¦ŸŸ©¤§£¨¨§¤¥¤¤¨

øàMäåeidi xicl uegnyïéøeèt,xyrnn,øécì ïñðBk àlà §©§¨§¦¤¨§¨©¦
ãçà ïäî ìèBðå ,äøNò àéöBîe,xyrnl,ïéøeèt øàMäåjixv oi`e ¦£¨¨§¥¥¤¤¨§©§¨§¦

:`xnbd zvxzn .`ax ixack `lye ,`ad oxebd mr mtxvldîbøz¦§§¨
àìâéøa àáøc dén÷ äøBçñ øa àðeä áødxegq xa `ped ax - ©¨©§¨©¥§¨¨§¦§¨

,lbxd iptly zaya `ax iptl `ziixad z` x`iae cinrd
,mixeht mixzepd dryzdy da epipyy `ziixadyBì LiL øéãa§¦¤¤

,äæ çúôa äòLúå äæ çúôa äòLz eàöéå ,ïðé÷ñò íéçúô éðL§¥§¨¦¨§¦©§¨§¦§¨§¤©¤§¦§¨§¤©¤
`vnpeéàäcãç C,xica x`ypy cg` eze`y -àëäìe àëäì éæç §©©£¦§¨¨§¨¨

e`viy dryzl e` oey`xd gzta e`viy dryzl sxhvdl ie`x -
.'ie`xd oipn'a mlek exhtpe ,ipyd gzta

zwqer `ziixady x`ia dxegq xa `ped ax dnl :`xnbd zl`ey
,migzt ipya e`viy ote`adéì épLéìåuxzl leki did ixde - §¦©¥¥

e ,cg` gztn e`via zwqer `ziixady ,`axläòLz äðnL ïBâk§¤¨¨¦§¨
,mi`lhäøNò àèî éëåe`xw `l ,gzta `vie ixiyrd ribdyke - §¦§¨£¨¨

`l` ,'ixiyr'Léøî ãç éø÷àmipy cg` dligzn zepnl ligzd - ¨¦©¥¥¨
,eiptly dryzd z` xhete 'ixiyr' xyr dryzd z` dpne ,'eke

:`xnbd daiyn .'ie`xd oipn'a exhtp mipey`xd dryzdeøáñ÷ax ¨¨©
,dxegq xa `ped,LBã÷ åéìàî éøéNòixiyr `viy dlhd ,ok m`e £¦¦¥¥¨¨

j` .mixhtp mpi` mipexg`d dryzde ,'cg`' el `xw m` s` yecw
e`viy mi`lhd lkl milydl ie`x oexg`d ,migzt ipya e`viyk

.eiptl
:zl`eye `xnbd dtiqendéì épLéìå,`axl dxegq xa `ped ax §¦©¥¥

zwqer `ziixadyïøBâa,cg` gzt ly xica -ey ote`aïàðî §¤§¨¨
mi`lhl,úBâeæ úBâeælre ,ecal oexg` `vei xyr dryzd dlhde

`ed ixd zebefa dpendy oeik ,'ie`xd oipn'a mixhtp mlek jk ici
aygdl ie`x oexg`d dlhde ,dryz cr cgi mipiipn ipy dpen
daiyn .eiptl mi`veid ly mipipnd ipyn cg` lkl 'ixiyr'k

:`xnbdøáñ÷,dxegq xa `ped axLBã÷ àeä úBîäa ïéðîì éøéNò ¨¨©£¦¦§¦§©§¥¨
`l` ,'dyly mipy cg`' eita dpny oipnd xg` mikled oi`y -
befdn cg` ,zebef yng e`viy oeike ,e`viy zendad xtqn xg`
mz`ivia ik ,mixhtp `l mixg`d lke ,eil`n yecw dyrp iyingd

.'ie`xd oipn' df did `l
éàëæ ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[dzkf-]øa àðeä áøc dénéà ¨©©©§¨©¦§¨§©¦¥§©¨©

äøBçñ,ezenk oa dcliyâéøa àzòîL déì épLcdézòîLk àì- §¨§©¦¥§©§¨§¦§¨¦§©§¥
iptl yxcy dyxcd onfa `ax lr `ziixadn `iyewd z` uxizy
oipny (:hp) lirl envr `ax ixac it lr `ziixad z` cinrde ,lbxd

.dnda xyrnn xhet ie`xd

äðùî
zendad oipna zerh dzyrp mda mipte` dnka zwqer dpynd

:xyrnleàöéxicd gztnúçàk íéðL,zg` zaa zenda izy - ¨§§©¦§¤¨
,íéðL íéðL íúBà äðBîbefd lre 'mizy' oey`xd befd lr xne`e ¤¨§©¦§©¦

lr dlg xyrn zyecwe ,d`ld oke ,'yy' iyilyd lre 'rax`' ipyd
mdixg`e dligza mipy e`vi m` la` .ixiyrd befay zendad izy

e drhe ,df xg` dfa x`yd e`viïàðîoey`xd befl,'ãçà'jk xg`e §¨¨¤¨
el `xwy ixiyrd e`vnp ,'iyily' iriaxle 'ipy' iyilyl `xw

å 'éòéLz'el `xwy xyr cg`dïéì÷ìe÷î ,'éøéNò'miyrp mpi` - §¦¦§£¦¦§§¨¦
axw xyr cg`de xyrn `ed ixiyrdy `id zn`dy oeik ,mpick
xyrn `ed ixiyrde oileg `ed ixiyrdy xeaq `ede ,minlyk

.jenqa x`eank
e drhe ,df xg` dfa e`vi :sqep oicì àø÷`viy dlhéòéLz ¨¨©§¦¦

éøéNòìå ,'éøéNò'`xw eixg` `viyøNò ãçàìå ,'éòéLz'`viy £¦¦§¨£¦¦§¦¦§¨©©¨¨

`xw mdipy xg`lìL ,'éøéNò'.ïéLce÷î ïzLmd miwelg mle` £¦¦§¨§¨§¨¦
,mdipicaéòéLzäf`e ,men ea letiy cr drxi ,'ixiyr' el `xwy ©§¦¦

`edBîeîa ìëàð.milral,éøéNòäå`ed ixdå .øNòîdøNò ãçà ¤¡¨§§¨£¦¦©£¥§©©¨¨
,'ixiyr' el `xwyáø÷oaxwkå ,íéîìLokäøeîz äNBòm` - ¨¥§¨¦§¤§¨

zxg`d dndad ziyrp ,zxg` dndaa xyr cg`d z` xind
dyer dpi`y xyrn zxenzk `ly ,minly zxenz zyecwa dyecw

,zxg` dnda lr dxenz zyecwøîà .øéàî éaø éøác[l`y-]éaø ¦§¥©¦¥¦¨©©¦
äãeäé,xi`n iax ixac lrLé éëå`idy dndaäøeîzyäNBò §¨§¦¥§¨¨

zxg` dndaäøeîz'ixiyr' el `xwy xyr cg` ,ok enke ,dizgz §¨
dgec .xyrn zxenz oicn `ed ezyecwy oeik ,dxenz dyri `l

:dpyndøéàî éaø íeMî eøîàeléà ,xyr cg`däéäaygp ¨§¦©¦¥¦¦¨¨
käøeîz`ed ,xyrnd ly,áø÷ äéä àìdpi` xyrn zxenz ixdy §¨Ÿ¨¨¨¥

yecw `edy gxkda ,minlyk axw xyr cg`dy oeike ,daixw
dndaa df dlh xind m`e ,xyrn zxenz zngn `le ,envr zngn

.dxenz dyer `ed ,zxg`
:sqep oicéòéLzì àø÷å 'éøéNò'mbéøéNòì`xwå ,'éøéNò'mb ¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦£¦¦§

øNò ãçàì`xw,Lce÷î øNò ãçà ïéà ,'éøéNò'`xwy oeik §©©¨¨£¦¦¥©©¨¨§¨
cg`d lr xyrn zyecw dlg `l aeye ,izin`d ixiyrl 'ixiyr'

.xyr
:dpynd zniiqnepnî éøéNò íL ø÷òð àlL ìk ,ììkä äælka - ¤©§¨Ÿ¤Ÿ¤¡©¥£¦¦¦¤

,eny z` epnn xwr `le xg` my izin`d ixiyrl `xw `ly ote`
ïéàd,Lce÷î øNò ãçà.'ixiyr' mya mipyl `exwl ozip `ly oeik ¥©©¨¨§¨

àøîâ
dfi` dpc `xnbd .'mipy oze` dpen zg`k mipy e`vi' :dpyna epipy

:xyrnl ycwzn dlhçBé éaø øîà,ïðïàðîxicdn e`viy mi`lhl ¨©©¦¨¨§¨¨
,úBâeæ úBâeæ,cg`k cgi e`viy mipy lk dpny ,xnelkm`pny e`

,ïéøèðé÷ ïéøèðé÷d ,cg`k m`pn cgi e`viy d`n lk ,xnelkéøéNò ¦§¨¦¦§¨¦£¦¦
.LBã÷ àeä Bðéðîì§¦§¨¨

:`xnbd zl`eyéàî 'Bðéðîì'ixiyr' exne`a opgei iax zpeek dn - §¦§¨©
ixac xe`iaa mi`xen` ewlgp :`xnbd daiyn .'yecw `ed epipnl

.opgei iax,øîà éøàî áøixiyrdBlL ïéðîì[dpend ly-]àeä ©¨¦¨©§¦§¨¤
d,LBã÷,envrl cg` lk dpn `le zeveawa mi`lhd z` dpny oeike ¨

zryz lr xyrn miaygp zixiyrd dveawa mi`lhd lky ixd
eli`e .diptly zeveawd,øîà àðäk áøixiyrdïéðîìdúBîäa ©©£¨¨©§¦§©§¥

gztdn e`viyàeäd,LBã÷ixd ,mi`lh dxyr e`viy oeike ¨
epi`y s` lr yecw `ed `veiy ixiyr lk oke ,yecw ixiyrd

.zixiyrk zipnpy dveawa
:`pdk ax lr `xnbd dywn .ef zwelgna dpc `xnbdïðz,epzpyna §©

,íéðL íéðL ïúBà äðBî úçàk íéðL eàöém`eãçà ïàðîjiynde ¨§§©¦§¤¨¤¨§©¦§©¦§¨¨¤¨
ixd ,oxcqk mixg`d z` zepnlòéLz.ïéì÷ìe÷î éøéNòå éyie §¦¦©£¦¦§§¨¦

,zeywdl,LBã÷ àeä BlL ïéðîì øîàc ïàîì àîìLacéëä íeMî ¦§¨¨§©§¨©§¦§¨¤¨¦¨¦
ïéì÷ìe÷î éøéNòå éòéLz eåämbe iriyzd mb df mrhn ok` - ¨§¦¦©£¦¦§§¨¦
oeik ,xyrnl miyecw ixiyrdéøéNòìå`viydéì éø÷ à÷`ed - §¨£¦¦¨¨¥¥

el `xewøNò ãçàìe ,'éòéLz'`xew `ed,'éøéNò'lr dyecw dlge §¦¦§©©¨¨£¦¦
.dpyna x`eank milwlewn md ixde ,mdipyøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©

yLBã÷ àeä úBîäa ïéðîì,milwlewn mdipy dnl ,zeywdl yi §¦§©§¥¨
ixdéòéLzìok` ,izin`ddéì éø÷ à÷ éòéLz'iriyz' `xwp `ed - ©§¦¦§¦¦¨¨¥¥

,ie`xkåokéøéNòì,izin`ddéì éø÷ à÷ éøéNòixdy ,ie`xk §¨£¦¦£¦¦¨¨¥¥
m`e ,dpend z`ixw itl `le xicdn mz`ivi xcq itl rawp mpiipn
'ixiyr' `xwp izin`d ixiyrd wx `l` ,milwlewn mpi` md ,ok

:`xnbd zvxzn .oileg didi iriyzdeïðçBé éaø Cì øîà`pdk ax - ¨©¨©¦¨¨
,xnel leki opgei iaxy aiyiðéîà ékàðà à,ip` izxn`y dn - ¦£¦¨£¨

epiid ,yecw mi`veid oipnl ixiyrdyúBâeæ é÷etàì ïéekéàc éëéä¥¦§¦©¥§©¥
úBâeæla` ,zeveawa mi`lhd z` `ivedl oiekzdy ote`a -àëéä¥¨
÷ôðcbefàìénîd`ivid ,jkl oiekzdy `laàìoipnk daeyg §¨©¦¥¨Ÿ

dpne ,'cg`' m`pne mipy e`viyk okle .ycwn epiipn mb `l` ,ycwl
ixiyrd `ed 'iriyz' dpnpy dfy `vnp ,'ipy'k iyilyd z`
ipyy oeike ,izin`d xyr cg`d `ed 'ixiyr' dpnpy dfe ,izin`d
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המשך בעמוד זלב

oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]äøùò øåøáà øîàé àìe`lc ,dyng `l` exiizyp `lc meyn ,oixeht x`yde .miyegkd Ð

.edpip ixeyir xaøéãì ïñðåë àìàxexal leki epi`c :`cg ,opireny` ilin ixze .mipny oia miyegk oia ,olek Ð

.xg` oxebl oitxhvn `l` ,ixnbl oixeht eedilc xninl ivn `l Ð dyng `l` exiizyp `lc ab lr s` :`cge ,miyegkd

.dxyrl oitxhvn oxebd xg`l dynge oxebd iptl dyngc (a,fp) lirl opixn` `dc ,xninl jixhvi` `lc dnecnke

,eiykr oixeht eedil x`yde 'eke xn`i `l :eyexit ikd `l`

Ð oxebd ribdy it lr s`e ,mixg`d mr xica mqipk` `ly

oxebd oi`c ,edpip ixeyr ipa e`le li`ed mhgeyle oxknl lke`

ixeyr ipa e`l dyng jpde ,xyrnl ie`xd xac `l` raew

x`yde ,dxyr `ivene cgia olek xicl oqpek `l` .edpip

lkei `le ,xyrnl xica rawedy ,egxk lr xg` oxebl oitxhvn

.mhgeyle xeknlàìâéøámiyxec eay ,lbxd iptly zaya Ð

.lbxd zekldãç êéàäãie`xd oipn ied ,dpexg`a xiizypy Ð

oia ,ied yecw envr `ede .olek z` xhete ,`kdl oiae `kdl oia

.eil`n yecw ixiyrc ,dpexg`a xiizypy oia `viyãç àø÷

àùéøîdlgzak zepnl ligzd `l` ,"ixiyr" e`xw `ly Ð

mipy" "cg`",ixiyr did xyr dryzdc `vnpe ,"dyly" "

.ie`xd oipna exhtp dlgzn dpny dryzd elit`eåéìàî

ùåã÷mipexg` dryzdy `vnpe ,"cg`" e`xwy it lr s` Ð

.oixeht edi `lúåâåæ úåâåædid `l ixiyr befe .cg`k mipy Ð

`kdl `ifg `xza cg `eddc ,ie`xd oipna olek exhtie ,cg` wx

!`kdleúåîäá ïéðîì"cg`" xne`y eit xg` opilf` `lc Ð

zebef yng `ivedy oeike .`ivedy zenda xg` `l` ,"mipy"

`ivedc olek jpi`e .yecw ediipin cg ied Ð zenda dxyr ody

ixhtil i`na ok xg`l.ie`xd oipn ied `l `däéîéà éàëæ

äéúòîùë àáøì äéì äééðùàã äøåçñ øá àðåä áøãÐ

,ezenk oa dcliy dxegq xa `ped ax ly en` dzkf ,xnelk

zhiya el dvxze `yxcd jeza ezreny `axl uxzl rciy

`w ikde ,xhet ie`xd oipn :[a,hp] lirl xn`wc `dc .ezreny

.`kdl ifge `kdl ifg cg `dc :`kd `ped ax uxznäðùî
ïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùú`ed `xwy eze` ,xnelk Ð

epiidc "ixiyr" `ed `xwy eze`e ,ixiyr epiidc "iriyz"

iriyzd lr xeaq `edy ,dlwlwl micner Ð xyr cg`

`le ok dyr m`e ,xyrn `edy ixiyrd lre oileg `edy

`xw :`tiq ipzwck ,oilwlewn od ixd Ð oic ziaa jlnp

,"iriyz" ixiyrl,xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le

cg`elg `lc Ð oilwlewn oiied :xg` yexit .minly axw xyr

`nlrac ab lr s`c .onena oilk`p `l` ,axwil dyecw odilr

axw ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xw m`

`lc `kid ilin ipd Ð onwlck ,minly axw xyr cg`de xyrn

dlrnl oipnd lk Ð `kd la` ,jli`e iriyzn `l` drh

iriyzl e` ,"iyy" iriayle ,"iriay" ipinyl `xwc ,iriyzn

li`ed ,axwil miyecw xyr cg`e ixiyr eed `l Ð "ipiny"

iriyzn ixiin `l Ð zg`k mipy e`vi :ipzwc `de .jk lk drhe

`l` .`xnba `pic `ax yxtnw jli`e iriyzn `dc ,ixiyre

e`viy oebk ,dlrnle iriyzn oeayga drhc oebk ixiin `kd

o`xwe iriaya mipy e`vi ,inp i` ,"ipiny" o`xwe ipinya mipy

`edd Ð yecw ixiyrd rxtnl o`pn :onwl ipzwc `de ."iriay"

m`c meyn ,`xidp `le .ezpeek `le ezerh Ð xyrn iab :opixn` (`,al) "i`ny zia" wxta zexifp zkqnae ,cg` ozepnl oiekzpc oebk ixiinc Ð oilwlewn ikd meyn :iyxtnc zi`e ."`cg" dxyrl exwc i`qxtc `pipna dl iziinc ,`nrh yxtnck

xninl `ki` i`n ,ezpeek elit`e ezerh :xn`c ,mzd biltc o`nl :cere .zg`k mipy e`vi `la lwlewn iedil inp "ixiyr" iriyzl `xw elit` Ð ok?oeyl hwp i`n` dil `wtqne .odilr dlg dyecwc epiid Ð "oilwlewn"c ,iz`vn iax iwenpae

.'eke ixiyr iriyzl `xwc meyn Ð oilwlewn `nrh i`n :dnvr dpyna yxtnw iyextc xninl `ki`e .ith `xidp ikde ."oilwlewn"íéîìù áø÷.`xwn witn `xnba Ðäøåîú ùé éëå,xyrn zxenz epiid "ixiyr" e`xwy xyr cg`c Ð

.ezxenz zxenz `le Ð "ezxenz" :aizkc meyn ,dxenz dyer dxenz oi`c opixnb (`,bi) dxenz zkqnaeäøåîú äéä åìéàdxard dxard xyrn] (a,d) dxenz zkqna opixnbck ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l Ð xyr cg` eze` Ð

.mixg` minly oick dxenz dyer jkle ,dil opiayg oey`x ycwd Ð minly axwcn ,i`ce `l` .[daixw ezxenz oi`e oiaixw md :opiyxc xekaae ,xekanåðîî.envr ixiyrd on Ðàøîâïéøèðå÷.cgia d`ne d`n lk dpny ,ze`nl Ðïéðîì

ùåã÷ àåä åìù.ycew zixiyr d`nd ied Ð ze`n ryz dpny xg`ly ,dpen `edy dxyr oipn Ðúåîäáä ïéðîì.epipn xza xyrn cin ied Ð zenda dxyr ody zenda zebef dyng dpnyk `l` ,ely oipn xza opilf` `lc Ðéøéùòìå

äéì éø÷ à÷ "éøéùò"milwlewn i`n` ,xnelk `l` .`wec e`l "dil ixw `w" i`d Ð`edy ixiyre ,"ixiyr" `xew `edy xyr cg` Ð opiyiig `lc oeike .ely oipnl opiyiig `lc ,ixiyr ied ixiyre ,iriyz ied zenda oipnl iriyzc zxn` `d

oilwlewn i`n` ,"iriyz" `xew!xyrn ixiyre ,minly xyr cg` iedilàì àìéîî ÷ôðã àëéä.opilf` inp ely oipn xza `l` ,yecw zenda oipnl :opixn` Ðòøôîì ïàðî,"dpny" iyilyde ,"dryz" ipyde ,"dxyr" `xw `viy oey`xdy Ð

.yecw ied Ð "cg`" `xwy oipnay xyrd ,cg` cr mlek oke
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åàöéyxit Ð oilwlewn ixiyre iriyz cg` o`pn m`e mipy oze` dpen cg`k mipy

`xw ok lre ,cg` o`pne ,drayl e` dyyl ribdyk mipy e`viy oebk :qxhpewd

`xw :xn` jenqac ab lr s` ."ixiyr" Ð xyr cg`de ,"iriyz" zenda oipnl ixiyrd

`kd Ð minly xyr cg`e xyrn ixiyr ,"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl

e`viy mipya cg` dpnc meyn ,oilwlewn

ici lr cg`k oiyrp m` ol `wtqne ,cg`k

o`n `ki`c ab lr s`e ,`l e` cg` o`pny

oipnl] (zenda xyrnl) ixiyr :`xnba xn`c

dil ieyn cg` o`pny dnc .yecw [zenda

iriyz wtq ied "iriyz" iexwd eze`e ,`witq

wtq ixiyr wtq ied "ixiyr" iexwde ,ixiyr wtq

.axwil yecw
cr
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é"úë é"ùø

íéøåèô øàùäå 'åëå àéðúäå.xg` oxebl oitxhvn zxn` z`e Ðàìâøá.lbxd iptl mei miyely ,lbxd zekld oil`eyy zaya Ðàëäìå àëäì.ie`xd oipna mixg`d ixhtne Ðäøùò éèî éëå"cg" diixw Ð "ixiyr" diixwnl irae Ð

migzt ipya `nwe`l il dnle ,ie`xd oipna exhtp ok mb dryze .dxyra exhtpe ,oexg` oipnl ixiyr Ð xyr dryz `edy oexg` iede ,"drax`" "dyly" "mipy" "cg`" zepnl ligzde ,`yixnkùåã÷ åéìàî øáñ÷,"cg" diixwc ab lr s` Ð

.migzt ipya denwe` jkld ,xeht mey edl eed `l mipexg` dryzdeäéì éðùìåbef lkc ,mixeht olek jkld .ixiyra `vi iriyzde ,xyr dpeny iwtp Ð iriyzl ihn ike ,"ixz" edpxw iriaxle ,"cg" edpxw mipy e`viyk ,zebef o`pny oebk Ð

.oixeht olek Ð okezl oiiepnd on cg` utw :oizipzn ipzwck ,oixeht olek Ð oiaiig dryz dfi` oircei oi`c oeike ,xhtn `lc cge oexg` ixiyra xhtnc cg `ki` befeùåã÷ úåîäá ïéðîì éøéùò øáñ÷iying ied mipey`x zebef yng onc Ð

.i`ce miaiig ied dryzde .mipexg` dryz ixhtn `l eze ,"iying" dixw `edc ab lr s`e ,yecw oexg`dàðåä áøã äéîà.ezenk mkg oal dzkf Ðàúòîù äéì éðùã.diaxl Ðàìâøá äéúòîùëeax iptl dkldd uexiz ecia dzlry Ð

.eil`n yecw ixiyre ,ie`xd oipnc ,diaxc `zrnykàìâøá.erah `vie oiaexn mrd eidy Ðäðùîúçàë íéðù åàöé.df xg` df e`vi el`k ,mipy mipy mze` dpen Ð gztd agexa df lv` df Ðïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùúe`vi Ð

xyr cg`e xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwl inc `le .erxie ,aixwdln oilwlewn eed ikd meyne ,xyr cg` `ed ixiyrde ,zendal ixiyr `ed epeaygl iriyzdy `vnp ,cg`k mdipyl dpne iriaya e` iyiya mipy

dbeyc `ed edi`e ,ixiyr ixiyrde iriyz iriyzdy `nlr ilekl xixan Ð ixiyr xyr cg`e ,"iriyz" diixw ixiyre ,"ixiyr" diixw iriyz `hn ike ,cg` cg` witp mzdc .minly axweixg`lye eiptlye ,xenb xyrna ixiyrd yecw jkld .drhe

ixiyr ,mixenb miyecw eed `l ikdl :ixn`c zi`e .oilwlewn jkld ,ied `l inp edi` (opi)xn`cke ,eil`n `ed xenb xyrn e`l jkld Ð ixiyr xixan `le cg`k encc cgia dlgza mipy e`vic `kd la` .onwl xi`n iaxk jln zxfbn miyecw

`zrnyc ,cere .azezi`e dxn` ongp axc Ð `cg ,`ed zerhe .ezpeek `le ezerh xyrn iab ,ycwd Ð zerh ycwd :mixne` i`ny zia ;[`,al] "i`ny zia" wxta xifp zkqna opixn`e ,drh `lc ,`ed oiekznc meyn Ð minly xyr cg`e xyrn

.xity ikda `nwezn `l `xnba `kdc `ibeqeäøåîú äùåò äøåîú ùé éëå`le Ð "ezxenze `ed dide" :aizkc ,dxenz dyer dxenz oi`e .inc "ixiyr zgz didi df" xn`c o`nk ,ixiyr i`dc dxenz ied xyr cg` i`dc dcedi iax xaq Ð

.[a,d] dxenzc `nw wxta ,ezxenzc dxenzøéàî éáø íåùî åøîàmiycwen md Ð "md ycew ik dctz `l" :aizkc ,[`,`k] "miycw el`" wxt seqa dxenz zkqna ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l dxenz did m`y ,dxenz dpi` Ð

.dpin [xyrn] opitlie ,aizk xekaae .ozxenz `leúåâåæ úåâåæ.cg` dpn mipyl Ðíéøèð÷.sl` cr oke ,mipy `xewe d`n dpen xcde ,"cg`" `xewe d`n cr dpen didy Ðåìù ïéðîìÐ qixhpwle ,mixyrnd ipy miyecw Ð zebef zebefl Ð

.miixiyrd d`n miyecwúåîäá ïéðîì.olek erxi Ð e`l m`e ,aeh ixd Ð mixkip m`e .dxyr miyecw d`ne d`n lka oebk ,miixiyr gzta mi`veid mze` miyecw Ð qixhpwle ,iyingd befay oexg` yecw Ð zebef zebefl Ðïàîì àîìùá

øîàãixiyr ihn ike ,"ixiyr" dil ixw iriyz `hn ike ,df xg` df witpc `kid inc e`le ."ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixw ixiyrlc ,milwlewn mipye ,"ixiyr" `xwy xyr cg`d lr zvw dyecw dlg ikd meyn ,dyecwd dlg ely oipnl Ð

.axwil dyecw yecwe ,xenb ixiyr `edy ixiyr xixan mzdc Ð "ixiyr" diixw xyr cg`l `hn ike ,"iriyz" diixwùåã÷ úåîäá ïéðîì øîàã ïàîì àìàoilwlewn i`n` zebef zebef `via ,icin opilf` `l dicic `pipn xzae Ðàéåäì
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קלז oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]äøùò øåøáà øîàé àìe`lc ,dyng `l` exiizyp `lc meyn ,oixeht x`yde .miyegkd Ð

.edpip ixeyir xaøéãì ïñðåë àìàxexal leki epi`c :`cg ,opireny` ilin ixze .mipny oia miyegk oia ,olek Ð

.xg` oxebl oitxhvn `l` ,ixnbl oixeht eedilc xninl ivn `l Ð dyng `l` exiizyp `lc ab lr s` :`cge ,miyegkd

.dxyrl oitxhvn oxebd xg`l dynge oxebd iptl dyngc (a,fp) lirl opixn` `dc ,xninl jixhvi` `lc dnecnke

,eiykr oixeht eedil x`yde 'eke xn`i `l :eyexit ikd `l`

Ð oxebd ribdy it lr s`e ,mixg`d mr xica mqipk` `ly

oxebd oi`c ,edpip ixeyr ipa e`le li`ed mhgeyle oxknl lke`

ixeyr ipa e`l dyng jpde ,xyrnl ie`xd xac `l` raew

x`yde ,dxyr `ivene cgia olek xicl oqpek `l` .edpip

lkei `le ,xyrnl xica rawedy ,egxk lr xg` oxebl oitxhvn

.mhgeyle xeknlàìâéøámiyxec eay ,lbxd iptly zaya Ð

.lbxd zekldãç êéàäãie`xd oipn ied ,dpexg`a xiizypy Ð

oia ,ied yecw envr `ede .olek z` xhete ,`kdl oiae `kdl oia

.eil`n yecw ixiyrc ,dpexg`a xiizypy oia `viyãç àø÷

àùéøîdlgzak zepnl ligzd `l` ,"ixiyr" e`xw `ly Ð

mipy" "cg`",ixiyr did xyr dryzdc `vnpe ,"dyly" "

.ie`xd oipna exhtp dlgzn dpny dryzd elit`eåéìàî

ùåã÷mipexg` dryzdy `vnpe ,"cg`" e`xwy it lr s` Ð

.oixeht edi `lúåâåæ úåâåædid `l ixiyr befe .cg`k mipy Ð

`kdl `ifg `xza cg `eddc ,ie`xd oipna olek exhtie ,cg` wx

!`kdleúåîäá ïéðîì"cg`" xne`y eit xg` opilf` `lc Ð

zebef yng `ivedy oeike .`ivedy zenda xg` `l` ,"mipy"

`ivedc olek jpi`e .yecw ediipin cg ied Ð zenda dxyr ody

ixhtil i`na ok xg`l.ie`xd oipn ied `l `däéîéà éàëæ

äéúòîùë àáøì äéì äééðùàã äøåçñ øá àðåä áøãÐ

,ezenk oa dcliy dxegq xa `ped ax ly en` dzkf ,xnelk

zhiya el dvxze `yxcd jeza ezreny `axl uxzl rciy

`w ikde ,xhet ie`xd oipn :[a,hp] lirl xn`wc `dc .ezreny

.`kdl ifge `kdl ifg cg `dc :`kd `ped ax uxznäðùî
ïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùú`ed `xwy eze` ,xnelk Ð

epiidc "ixiyr" `ed `xwy eze`e ,ixiyr epiidc "iriyz"

iriyzd lr xeaq `edy ,dlwlwl micner Ð xyr cg`

`le ok dyr m`e ,xyrn `edy ixiyrd lre oileg `edy

`xw :`tiq ipzwck ,oilwlewn od ixd Ð oic ziaa jlnp

,"iriyz" ixiyrl,xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le

cg`elg `lc Ð oilwlewn oiied :xg` yexit .minly axw xyr

`nlrac ab lr s`c .onena oilk`p `l` ,axwil dyecw odilr

axw ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xw m`

`lc `kid ilin ipd Ð onwlck ,minly axw xyr cg`de xyrn

dlrnl oipnd lk Ð `kd la` ,jli`e iriyzn `l` drh

iriyzl e` ,"iyy" iriayle ,"iriay" ipinyl `xwc ,iriyzn

li`ed ,axwil miyecw xyr cg`e ixiyr eed `l Ð "ipiny"

iriyzn ixiin `l Ð zg`k mipy e`vi :ipzwc `de .jk lk drhe

`l` .`xnba `pic `ax yxtnw jli`e iriyzn `dc ,ixiyre

e`viy oebk ,dlrnle iriyzn oeayga drhc oebk ixiin `kd

o`xwe iriaya mipy e`vi ,inp i` ,"ipiny" o`xwe ipinya mipy

`edd Ð yecw ixiyrd rxtnl o`pn :onwl ipzwc `de ."iriay"

m`c meyn ,`xidp `le .ezpeek `le ezerh Ð xyrn iab :opixn` (`,al) "i`ny zia" wxta zexifp zkqnae ,cg` ozepnl oiekzpc oebk ixiinc Ð oilwlewn ikd meyn :iyxtnc zi`e ."`cg" dxyrl exwc i`qxtc `pipna dl iziinc ,`nrh yxtnck

xninl `ki` i`n ,ezpeek elit`e ezerh :xn`c ,mzd biltc o`nl :cere .zg`k mipy e`vi `la lwlewn iedil inp "ixiyr" iriyzl `xw elit` Ð ok?oeyl hwp i`n` dil `wtqne .odilr dlg dyecwc epiid Ð "oilwlewn"c ,iz`vn iax iwenpae

.'eke ixiyr iriyzl `xwc meyn Ð oilwlewn `nrh i`n :dnvr dpyna yxtnw iyextc xninl `ki`e .ith `xidp ikde ."oilwlewn"íéîìù áø÷.`xwn witn `xnba Ðäøåîú ùé éëå,xyrn zxenz epiid "ixiyr" e`xwy xyr cg`c Ð

.ezxenz zxenz `le Ð "ezxenz" :aizkc meyn ,dxenz dyer dxenz oi`c opixnb (`,bi) dxenz zkqnaeäøåîú äéä åìéàdxard dxard xyrn] (a,d) dxenz zkqna opixnbck ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l Ð xyr cg` eze` Ð

.mixg` minly oick dxenz dyer jkle ,dil opiayg oey`x ycwd Ð minly axwcn ,i`ce `l` .[daixw ezxenz oi`e oiaixw md :opiyxc xekaae ,xekanåðîî.envr ixiyrd on Ðàøîâïéøèðå÷.cgia d`ne d`n lk dpny ,ze`nl Ðïéðîì

ùåã÷ àåä åìù.ycew zixiyr d`nd ied Ð ze`n ryz dpny xg`ly ,dpen `edy dxyr oipn Ðúåîäáä ïéðîì.epipn xza xyrn cin ied Ð zenda dxyr ody zenda zebef dyng dpnyk `l` ,ely oipn xza opilf` `lc Ðéøéùòìå

äéì éø÷ à÷ "éøéùò"milwlewn i`n` ,xnelk `l` .`wec e`l "dil ixw `w" i`d Ð`edy ixiyre ,"ixiyr" `xew `edy xyr cg` Ð opiyiig `lc oeike .ely oipnl opiyiig `lc ,ixiyr ied ixiyre ,iriyz ied zenda oipnl iriyzc zxn` `d

oilwlewn i`n` ,"iriyz" `xew!xyrn ixiyre ,minly xyr cg` iedilàì àìéîî ÷ôðã àëéä.opilf` inp ely oipn xza `l` ,yecw zenda oipnl :opixn` Ðòøôîì ïàðî,"dpny" iyilyde ,"dryz" ipyde ,"dxyr" `xw `viy oey`xdy Ð

.yecw ied Ð "cg`" `xwy oipnay xyrd ,cg` cr mlek oke
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åàöéyxit Ð oilwlewn ixiyre iriyz cg` o`pn m`e mipy oze` dpen cg`k mipy

`xw ok lre ,cg` o`pne ,drayl e` dyyl ribdyk mipy e`viy oebk :qxhpewd

`xw :xn` jenqac ab lr s` ."ixiyr" Ð xyr cg`de ,"iriyz" zenda oipnl ixiyrd

`kd Ð minly xyr cg`e xyrn ixiyr ,"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl

e`viy mipya cg` dpnc meyn ,oilwlewn

ici lr cg`k oiyrp m` ol `wtqne ,cg`k

o`n `ki`c ab lr s`e ,`l e` cg` o`pny

oipnl] (zenda xyrnl) ixiyr :`xnba xn`c

dil ieyn cg` o`pny dnc .yecw [zenda

iriyz wtq ied "iriyz" iexwd eze`e ,`witq

wtq ixiyr wtq ied "ixiyr" iexwde ,ixiyr wtq

.axwil yecw
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íéøåèô øàùäå 'åëå àéðúäå.xg` oxebl oitxhvn zxn` z`e Ðàìâøá.lbxd iptl mei miyely ,lbxd zekld oil`eyy zaya Ðàëäìå àëäì.ie`xd oipna mixg`d ixhtne Ðäøùò éèî éëå"cg" diixw Ð "ixiyr" diixwnl irae Ð

migzt ipya `nwe`l il dnle ,ie`xd oipna exhtp ok mb dryze .dxyra exhtpe ,oexg` oipnl ixiyr Ð xyr dryz `edy oexg` iede ,"drax`" "dyly" "mipy" "cg`" zepnl ligzde ,`yixnkùåã÷ åéìàî øáñ÷,"cg" diixwc ab lr s` Ð

.migzt ipya denwe` jkld ,xeht mey edl eed `l mipexg` dryzdeäéì éðùìåbef lkc ,mixeht olek jkld .ixiyra `vi iriyzde ,xyr dpeny iwtp Ð iriyzl ihn ike ,"ixz" edpxw iriaxle ,"cg" edpxw mipy e`viyk ,zebef o`pny oebk Ð

.oixeht olek Ð okezl oiiepnd on cg` utw :oizipzn ipzwck ,oixeht olek Ð oiaiig dryz dfi` oircei oi`c oeike ,xhtn `lc cge oexg` ixiyra xhtnc cg `ki` befeùåã÷ úåîäá ïéðîì éøéùò øáñ÷iying ied mipey`x zebef yng onc Ð

.i`ce miaiig ied dryzde .mipexg` dryz ixhtn `l eze ,"iying" dixw `edc ab lr s`e ,yecw oexg`dàðåä áøã äéîà.ezenk mkg oal dzkf Ðàúòîù äéì éðùã.diaxl Ðàìâøá äéúòîùëeax iptl dkldd uexiz ecia dzlry Ð

.eil`n yecw ixiyre ,ie`xd oipnc ,diaxc `zrnykàìâøá.erah `vie oiaexn mrd eidy Ðäðùîúçàë íéðù åàöé.df xg` df e`vi el`k ,mipy mipy mze` dpen Ð gztd agexa df lv` df Ðïéì÷ìå÷î éøéùòå éòéùúe`vi Ð

xyr cg`e xyrn ixiyrd Ð "ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwl inc `le .erxie ,aixwdln oilwlewn eed ikd meyne ,xyr cg` `ed ixiyrde ,zendal ixiyr `ed epeaygl iriyzdy `vnp ,cg`k mdipyl dpne iriaya e` iyiya mipy

dbeyc `ed edi`e ,ixiyr ixiyrde iriyz iriyzdy `nlr ilekl xixan Ð ixiyr xyr cg`e ,"iriyz" diixw ixiyre ,"ixiyr" diixw iriyz `hn ike ,cg` cg` witp mzdc .minly axweixg`lye eiptlye ,xenb xyrna ixiyrd yecw jkld .drhe

ixiyr ,mixenb miyecw eed `l ikdl :ixn`c zi`e .oilwlewn jkld ,ied `l inp edi` (opi)xn`cke ,eil`n `ed xenb xyrn e`l jkld Ð ixiyr xixan `le cg`k encc cgia dlgza mipy e`vic `kd la` .onwl xi`n iaxk jln zxfbn miyecw

`zrnyc ,cere .azezi`e dxn` ongp axc Ð `cg ,`ed zerhe .ezpeek `le ezerh xyrn iab ,ycwd Ð zerh ycwd :mixne` i`ny zia ;[`,al] "i`ny zia" wxta xifp zkqna opixn`e ,drh `lc ,`ed oiekznc meyn Ð minly xyr cg`e xyrn

.xity ikda `nwezn `l `xnba `kdc `ibeqeäøåîú äùåò äøåîú ùé éëå`le Ð "ezxenze `ed dide" :aizkc ,dxenz dyer dxenz oi`e .inc "ixiyr zgz didi df" xn`c o`nk ,ixiyr i`dc dxenz ied xyr cg` i`dc dcedi iax xaq Ð

.[a,d] dxenzc `nw wxta ,ezxenzc dxenzøéàî éáø íåùî åøîàmiycwen md Ð "md ycew ik dctz `l" :aizkc ,[`,`k] "miycw el`" wxt seqa dxenz zkqna ,daixw dpi` xyrn zxenzc .axw did `l dxenz did m`y ,dxenz dpi` Ð

.dpin [xyrn] opitlie ,aizk xekaae .ozxenz `leúåâåæ úåâåæ.cg` dpn mipyl Ðíéøèð÷.sl` cr oke ,mipy `xewe d`n dpen xcde ,"cg`" `xewe d`n cr dpen didy Ðåìù ïéðîìÐ qixhpwle ,mixyrnd ipy miyecw Ð zebef zebefl Ð

.miixiyrd d`n miyecwúåîäá ïéðîì.olek erxi Ð e`l m`e ,aeh ixd Ð mixkip m`e .dxyr miyecw d`ne d`n lka oebk ,miixiyr gzta mi`veid mze` miyecw Ð qixhpwle ,iyingd befay oexg` yecw Ð zebef zebefl Ðïàîì àîìùá

øîàãixiyr ihn ike ,"ixiyr" dil ixw iriyz `hn ike ,df xg` df witpc `kid inc e`le ."ixiyr" xyr cg`le "iriyz" ixw ixiyrlc ,milwlewn mipye ,"ixiyr" `xwy xyr cg`d lr zvw dyecw dlg ikd meyn ,dyecwd dlg ely oipnl Ð

.axwil dyecw yecwe ,xenb ixiyr `edy ixiyr xixan mzdc Ð "ixiyr" diixw xyr cg`l `hn ike ,"iriyz" diixwùåã÷ úåîäá ïéðîì øîàã ïàîì àìàoilwlewn i`n` zebef zebef `via ,icin opilf` `l dicic `pipn xzae Ðàéåäì
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`oifgeקלח mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

ïàöå ø÷á øùòî ìëå."ixiyr" e`xw `le oipnl ixiyr didy oia ,"ixiyr" `ed e`xwy oia :rnyn Ðéðéîù

øùò íéðùå."ixiyr" m`xw m` Ðàåä äîea jenq jl oi`y ,el jenqa `l` ycewn epi` ,xenb ixiyrd Ð

.etebn xzeiåúåòè óàxyrnl jenqy eze`a drhy ok m` `l` ycewn epi` Ð "ixiyr" `xwe drh `edy dn Ð

.eixg`ln dfe eiptln df ,el oikenq ody xyr cg`e iriyz oebk ,xenbãçåéî.cg` `l` epi` ixiyrdy Ðóà

úãçåéî åúåòè`l Ð xyr cg`ae iriyza drh m`y Ð

edlekc zxn` ikide .mdn cg` `l` ,oiycewn mipy eid

miycewnéòéùúá ÷åúùéù ãòÐ "ixiyr" e`xw eli`y Ð

cg` xyrn ly zeirh ipyc meyn ,yecw xyr cg` iedil `l

xfrl` iaxc `nrhe .envr `edk zcgein ezerhc ,miyecw opi`

ikdzerh :oizipzna xn`c dcedi iaxk dl xaqc meyn ,ied

dxenz dyer dxenz yi ike :xn`wc ,'ekedea` oerny iaxe

oixinn oi`c (`,h) dxenzc oey`x wxta xn` xfrl` iaxc

Ð zg` mrt dndad lr exindy xg`lc ,oixinne oixfege

izy oi` ,inp `kde .zxg` mrt dxenz cer zqtez dpi`

.xyrnl zeirhéòéùúá.z`vl ie`x iriyz didyk Ð

ïéìåçå éøéùòlr s` ,xyrn cg`e iriyz ied odn cg`c Ð

."iriyz" e`xwc abïéáøåòî.onena `l` oilk`p oi`e Ð

`nyc ,mirax`d z` bteq epi` Ð odn cg` caerde ffebde

.`ed oilegïéáøåòî øùò ãçàå éøéùòxyrn ,xnelk Ð

xyr cg`c meyne .cgia oiaxern oiied yecw xyr cg`e xenb

xnegk elk`ie mdipy eaxwi jkl Ð minly axw yecw `edy

enk weye dfg znxde zepzn izy oiperhc ,oday ycew

.minlyéì äîì åú àämdipy e`vic opirny`c oeik Ð

`ki` `pic `idd ikc `prci `linn Ð "ixiyr" o`xwe iriyza

!ixiyra mdipy e`viaúçà úáá"ixiyr" my `xwc Ð

`dc ,dxwrp `lc ab lr s` ,zg` zaa xyr cg`le ixiyrl

."ixiyr" `xw inp ixiyrlxac `le ixiyr `vi iiezi`l`lc Ð

exwr ok m` `l` ,dwizy jda dxiwr `aiyge`xwe yexita

."iriyz"éëä àîéú àì éàã,iy` axle .yecw zg` zaac Ð

dil riny ded `l Ð 'eke xwrp `l `lde :`pdk axl jixtwc

.'ek zg` zaac ol rnyn `w `d :lirl `pvixzc dnàëä

ïðé÷ñò éàîáopiaygc Ð oiaxern xyr cg`e ixiyr :ipzwc Ð

Ð "ixiyr" ixiyrl `xwc ab lr s` ,ycewn xyr cg`l dil

.'ek micwc oebkøùò ãçà äééø÷åixiyr my xwrp `zydc Ð

ab lr s` ,ikdle ."xyr cg`" `l` "ixiyr" e`xw `ly ,epnn

`kid la` .xyr cg`d yecw Ð "ixiyr" ediiexz` `xw xcdc

cg` ied `l Ð zg` zaac ab lr s` ,"ixiyr" edpixw dlgznc

diixw i`c ,"xyr cg`" diixwc oebk opinwen ikdle .yecw xyr

la` .ied dxiwr i`ce `dc ,ipzinl jixhvi` `l Ð "iriyz"

jixhvi`e ,onwlck dxiwr ied `lc xn`e ,iax bilt xyr cg`a

.dxiwr iedc opireny`lïàîëåcg`" `xewy dnc opivxzn Ð

dxiwr `aiyg "xyràáåè úåîäá äéì úéàã.xyrl Ð

Ð "xyr cg`" ixiyrd `xwe mipey`x dxyr dpn ik `zydc

cg`" i`nc .epnn ixiyr my xwrp `l ikdac xninl `ki`

.oey`x xeyir df :xnelk ,xn`w `xeyir cg Ð xn`wc "xyr

e` xyr mipy e` ,xyr cg`n xzei zenda dil zilc `kid la`

.ikd xninl `kil Ð xyr dyng e` xyr rax` e` xyr dyly

rcei ok m` `l` ,"cg` xeyir df" xnel mler ly ebdpn oi`y

,xn`w ynn xyr cg`c opixn` jkld ,daxd zeixeyir el ediy

.epnn ixiyr my xwreéøéùòá íéðù åàöéxn`" oebk epiid Ð

ixiyra mipy e`vi :lirl xn`wc ,xcdnw `axc `zrny`e ."xn

`w `zyde .dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr Ð "ixiyr" o`xw

,ea`zqiy cr erxi oiaxerny mipy edpdc `cg `pz :yixt

[`ad cenra jynd] .'ek jci` `ipze
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ãò`wec e`l :mipipr ipya yxtl yi Ð (dl ixiyr e`xw `ly `l`) iriyza wezyiy

e`xw m`c ."iriyz" e`xw elit`e ,"ixiyr" e`xw `ly `l` ,iriyza wezyiy

opira zcgein zerhc ,cg`k oiyecw oi` zeirh izyc ,yecw xyr cg` oi` Ð "ixiyr"

`xwyk zerh ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl e`xw m`c :yxtl yi cere .envr `edk

.inc "ixiyr" e`xw eli`ke ,"iriyz" ixiyrl

dxwrp eli`k aiyg `lc ,ycewn xyr cg` oi`e

,`wec "wezyiy" ied `zyde .epnn ixiyr my

zg` `iyew ikda `vxzne .llk xaci `ly

Ð opiwqr i`na `kd :xn`wc ,oizrnya onwl

cg`" `xwe diyixl wit`e ediipin cg micwc

iaxk i`c ,iaxk `lc ?o`nk :dlr iywne ."xyr

`zyde .dxiwr ied `l xyr cg` :xn` `d Ð

diwt`c `eddl "iriyz" [`xwc] (iexwc) dnwel

yexit itle !dxiwr `ied lkd ixaclc ,diyixl

oeylle .ziyixtck ,dxiwr ied `lc ,`gip df

diixwlc dil iwen `l ikdl Ð izyxity oey`x

ied i`cec ,`d ipzinl jixhvi` `lc Ð "iriyz"

meyn ,opireny`l jixhvi` `d la` .dxiwr

dil zi`c `kid ,iaxl dxiwr ied `l oipnfc

.`aeh zenda

íéðùxeac a,fi) ipy wxt lirl Ð 'ek ixiyra

:xaq ivnc izyxit ("xyt`" ligznd

.mvnvl xyt` i`
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.oileg xyr cg`de mixenb ixiyr zendal ixiyréòéùúìã

äéì éø÷ éòéùúelit` ,iriyzl dil ixwc dn lk xnelk Ð

.eed ixiyr Ð ixiyrle ,ied iriyz Ð "ixiyr" e`xwàëéä

åäðé÷ôàì ïååëàã.oipn aiyg ikd Ðòøôîì`xwy Ð

`xwy `vnpe .dxyr cr oke "iriyz" ipyle "ixiyr" cg`l

[mcewd cenrl jiiy o`k cr] ("cg`" ixiyrlêåîñá àìà

.eteb lv` jenq envr ixiyrd ,xnelk Ðêåîñá àìàÐ

.xyr cg`e iriyz epiidc ,ixiyrl jenqúãçåéî åúåòè óà

!miyecw xyr cg`e iriyz zxn` z`e ,zerh ici lr miyecw mipy oi`y Ðéòéùúá ÷åúùéù ãòyicwn `l eze ,"ixiyr" diixwc o`nk `l` ,"iriyz" ixiyrl `xw m` zerh ied `l ez Ð "iriyz" `xw m`y .llk xaci `ly Ð

ixiyrle "iriyz" iriyzl `xw i` oky lke .`ed icin e`l ,`zerh ied iriyz ipnf ixzc .ixiyra xyr cg`eze iriyz yecw ied ,"ixiyr" iriyzl diixw i`e .opixn`ck ediipn ixiyr my xwrp `l `dc ,yecw xyr cg` [oi`c "ixiyr"]

.xyr cg` yicwn `läãåäé éáøë äì øáñã.dxenz xyr cg` ciar `l ez Ð iriyzl ixiyr dicarc oeike ,dxenz xyrn zerh :oizipzna xn`c Ðäåáà ïåòîù éáøë äì øáñãxfege xinn oi` :dxenz zkqna xn`c Ð

.dizek `ipze oerny iaxc `ail` opgei iax dxn` dxenzc `nw wxta .dnvr dnda dze`a xinneïéáøåòî ïéìåçå éøéùò.xenb ixiyr ied jci`e ,dil opixw "iriyze" `ed iriyzc ,oileg ied cgc Ðùåã÷ åéìàî éøéùò`le Ð

.car oileg lya xeni`c ,dwel epi` mda caerde ffebde ,erxi jkld .xyrn i` oileg i` opirciéøéùò ïàø÷lirl opiaxck ,enena lk`il yecwe "ixiyr" diixwe iriyz ied cgc ,(zg`) dyecw yi mdipyae oiaxern iriyze ixiyr Ð

.('eke) miyecw mdipyc ,dwel mda caerde ffebde ,erxi Ð xyrn ediipn id opirci `lcne .xenb xyrn Ð ixiyrde ,"xyrn lke"nïéáøåòî øùò ãçàå éøéùòxwrp `lc ab lr s`e ."ixiyr" `xw xyr cg`l `dc ,miyecw mdipye Ð

.ezeni xn`c o`n `ki`e ,erxi xn`c o`n `ki`e ,eaxwi xn`c o`n `ki` ,ibilt onwle .e`xwp zg` zaae li`ed ,xyr cg` yecw Ð epnn ixiyr myïéáøåòî ïéìåçå éøéùò.diixw "xyr cg`" Ð xyr cg`e ,`linn yecw ixiyrc Ð

åàöé àä.ixiyra mipy Ðéì äîì åú,"ixiyr" o`xwe ixiyra mipy e`vik inp ied "ixiyr" `xwc `kide ."xyr cg`" o`xwe ixiyra mdipy e`vik ied ,oiaxern oilege ixiyr Ð "iriyz" o`xwe iriyza mipy e`vi :`yix epiid Ð

.ixiyr cge oileg cg wtp ediiexza ,inc `tiql `yix oic `dcïì òîùî à÷ àä.`tiq Ðìëãúçà úá[`ad cenra jynd]
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éðúc àäåmdipyy da epipyy `ziixad eli`e -,eáéøwézrckéaø §¨§¨¥¦¨¥©¦
àéä ïBòîL,diepyøîàc(:dr) migafaúéáì íéLã÷ ïéàéáî ¦§¦§¨©§¦¦¨¨¦§¥

,ìeñtä`ed jkay s` ,minly oick dlhd z` aixwdl xzen okle ©§
.lirl x`eanke ,mipdkl mipzipd weyde dfgd zlik`a hrnn

éðúc àäåmdipyy,eúeîézrckàéä äãeäé éaø,diepyøîàc §¨§¨¥¨©¦§¨¦§¨©
,epzpynaàéåä äøeîz øNòî úeòèe`xwe drhy xyr cg`dy - ¨©£¥§¨¨§¨

e ,xyrn zxenz aygpy meyn yecw ,'ixiyr',äãeäé éaø øáñ÷̈¨©©¦§¨
y.äúî øNòî úøeîz§©©£¥¥¨

:`xnbd dywnåikäãeäé éaø øáñ÷yïðúäå ,äúî øNòî úøeîz §¨¨©©¦§¨§©©£¥¥¨§¨§©
epi` 'ixiyr' e`xwy xyr cg`dy xaeq dcedi iaxy ,epzpyna
,dxenz dyer dxenz oi`e ,xyrn zxenz `edy oeik dxenz dyer

jk lreeléà ,øéàî éaø íeMî eøîàok` xyr cg`däøeîz äéä ¨§¦©¦¥¦¦¨¨§¨
,ixiyrd lyáø÷ äéä àì.daixw dpi`y xyrn zxenz lkkììkî Ÿ¨¨¨¥¦§¨

,jkn rnyn -äãeäé éaøc,xi`n iax lr wlgyøáñzxenzy §©¦§¨¨©
xyrnáø÷.minlyl ¨¥

:`xnbd dtiqeneàîéz éëåote`a dpynd z` yxtl xn`z m`e - §¦¥¨
y ,xg`øîà÷ déì àøéáñc éàîì ,øéàî éaøitl exn`p eixac - ©¦¥¦§©¦§¦¨¥¨¨©

aygp epi` xyr cg`d gxkday ,minly axw xyr cg`dy ezrc
ixdy ,dcedi iax zhiyl eixacn gikedl oi` la` ,ixiyrl dxenzk
aygp xyr cg`d ok`y xaeqe epzpyn lr wleg dcedi iaxy okzi

.dxenz dyer epi` oke ,minlyk axw epi`e xyrn zxenzàéðúäå- §¨©§¨
,`ziixaa epipyy dn zngn ef `xaq zegcl yi ixdeïéa ïéàdãçà ¥¥©©

øNò'ixiyr' zerha `xwpyìoaxw x`y,íéîìLäfL àlàmzq - ¨¨¦§¨¦¤¨¤¤
,minly oaxwáøwéì äMeã÷ äNBòdndaa eze` exind m` - ¤§¨¦§©

,daxwdl die`xe dyecw da edexindy dndad ixd ,zxg`äæå- ¨¤
,xyr cg`d eli`e,áøwéì äMeã÷ äNBò ïéàmeyn `ed dxe`kle ¥¤§¨¦§©

,dxenz dyer dxenz oi`e ,dxenzk ezyecw xyrn zerhyéøác¦§¥
,äãeäé éaø`weecy xaeq dcedi iaxy ,rnyneàeä áøwéì LBã÷ ©¦§¨¨¦§©

ãéáò (àeä) àìcexindy dndad z` dyer epi` wx xyr cg`d - §Ÿ¨¦
,daxwdl dyecw daáéø÷ déôeb eäéà àäxyr cg`d mle` - ¨¦¥¨¥

lr wleg dcedi iaxy x`al oi` ,ok m`e ,daxwdl yecw ok envr
.daixw dpi` xyrn zxenzy xaeqe epzpyn

:dywne `xnbd dtiqeneãBòålr dcedi iax wlgp `ly gikedl yi §
,df oicàéðúc(` b `xwie) weqta xn`p ,(f"ht dacp) mipdk zxeza §©§¨

FpAxw minlW gaf m`e'úBaøì ,'ø÷aä ïî íàl `xw m`yãçà §¦¤©§¨¦¨§¨¦¦©¨¨§©©©
øNòaxw `ed ixd ,'ixiyr' zerhaì,íéîìL:`ziixad zl`ey ¨¨¦§¨¦

óà äaøî éðàL ìBëéz`éòéLzäaxwiy 'ixiyr' zerha el `xwy ¨¤£¦©§¤©©§¦¦
:`ziixad daiyn .minlylzøîà,dfa xnel jl yi ixd -éëålk ¨©§¨§¦

Lc÷ä,dxenz dyeryLc÷î åéøçàì Bà Lc÷î åéðôìleki m`d - ¤§¥§¨¨§©¥§©£¨§©¥
wx `ny e` ,yecw dyrp envr `edy mcew s` ezxenz z` ycwl

,yecw dyrp envr `edy xg`løîBà éåäwxy ,xnel xazqn ixd - ¡¥¥
åéøçàì`ed,Lc÷îminlyl ycwzdl leki iriyzd oi` ok enke §©£¨§©¥

ok xyr cg`d mle` ,ycwzd envr ixiyrdy iptl xyrn zxenzk
ixde :`xnbd dgikene .minlyk axwe xyrn zxenz dyrpíúñ§¨

épî àøôéñzxkfd `ll ,mzqa zipypy mipdk zxez ly `ziixa - ¦§¨©¦
zrck ixd ,diepy `id in zrck ,d`pyy `pzd myäãeäé éaø`id ©¦§¨

,diepyéðz÷å,daì øNò ãçà úBaøì 'ø÷aä ïî'.íéîìLmby ixd §¨¨¥¦©¨¨§©©©¨¨¦§¨¦
,zn epi`e minlyl axw 'ixiyr' e`xwy xyr cg` dcedi iax zrcl
`id ezeni mdipyy da epipyy `ziixady cinrdl ozip `l ok m`e

.ezhiyk
:`xnbd zvxzndîbøz àlà[dx`iae dcinrd-]éaøa ïBòîL éaø ¤¨¦§§¨©¦¦§§©¦

dén÷ àaà[eipta-],ïðçBé éaøcmdipyy da epipyy `ziixal ©¨©¥§©¦¨¨
y ,ezeniïðé÷ñò äfä ïîfa øNòîaxyrna zwqer `ziixad - §©£¥©§©©¤¨§¦©

,dfd onfa exyry dndaå`ed ezeniy mrhdíeMîyeygl yiy §¦
icil `ai `ny,äìwzmy ezeniy xebq mewnl mqipkn jkitle ©¨¨

.mdil`n
:`xnbd dywn,éëä éà,dfd onfa dnda xyrna zwqer `ziixady ¦¨¦

éøéà éàîéøz àe`viy ote`a `weec df oic `ziixad dhwp dnl - ©¦§¨§¥
,ixiyra cgi mipyénð ãç eléôàcg` wx `vi m` elit` ixde - £¦©©¦

.dlwz icil `eai `ly ick dzinl jledy `ed epic ,xyrnl erawe
:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àìdf oic `ziixad dxikfdy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©

jke ,'xnel jixv oi`' jxca `l` df did `l ,cgi mipy e`viy ote`a
,`ziixad xe`ia `edãç àéòaéî àì`vi m`y xnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨©

oeik ,dzinl jliy minkg exfb i`ce df ote`ay ,cg` dlh wxúéìc§¥
àãéñt déì,xyrnl eyixtdl aiig did jk oiae jk oia ixdy ,jka ¥§¥¨

,daxwdl ie`x epi`y oeik elke`l leki did `leìáàe`viykéøz £¨§¥
,xnel mewn did ,'ixiyr' mdipyl `xwe ,cgic ïåékz` ezini m` ¥¨¦

mdipyàãéñt éLéôð,ok m` ,daexn oenn cqtd yi -ãò eäðéäLéì §¦¦§¥¨¦©¦§©
eäðéìëéìå àîeî eäa ìBtéðccr mzedydl milral xzen didiy - §¦§¨§¥§¦§

,mlk`ie men mda letiyïì òîLî à÷e`viy ote`a mby `ziixad ¨©§©¨
dlwz icil `eai `ly ick ,mdipy z` zindl minkg exfb ,cgi mipy

.xyrna
:ezyxtda drhe dnda xyrn yixtnd gily oica dpc `xnbd

ì øîBàä ,øîzéàéìò øOòå àö ,BçeìL,dnda xyrn [ixear-] ¦§©¨¥¦§¥§©¥¨©
.epica mi`xen` ewlgp ,oipna gilyd drheàáøc déîMî éôt áø©¨¦¦§¥§¨¨

,øîàm`àø÷gilydéòéLzì,'éøéNò'iriyzd,LBã÷epi` ixdy ¨©¨¨©§¦¦£¦¦¨
milrad lekie ,men ea letiy mcew dlik` xeqi` oiprl `l` yecw
zngn oenn cqtd milral oi`e elk`le men ea letiy cr oizndl

.zerhdå`xw m`,'éøéNò' øNò ãçàì`edLBã÷ Bðéàoeik ,llk §§©©¨¨£¦¦¥¨
,gilyd ixack dyecwd legz m`e ,minlyk `id ezyecwy
`l milrade ,mipdkl mipzipy weyde dfgd z` ciqtn milrad

.cqtd mdl mexbiy zrc lr edeglyàø÷ eléôà ,øîà àtt áøå§©¨¨¨©£¦¨¨
gilydéòéLzì','éøéNò,weye dfg eciqtd `lyLBã÷ Bðéà ©§¦¦£¦¦¥¨

meyn ,men ea ltp `l m` s` elk`l xzene ,iriyzddéì øîàc§¨©¥
,gilyl milradézøcL éðewúìéúeeòì àìå Cjizgly owzl - §©¥©©§¦§Ÿ§©¥

cr elk`l milral xeq` iriyzd zyecw zngny oeike ,lwlwl `le
oi`e zegilyd dlha ,ea cearl e` effbl xeq`e ,men ea letiy

.eycwl leki gilyd
.dnexz zyxtda drhy gily oicn ,df oic lr dywn `xnbd

:`xnbd dywnàðL éàîexyrn zyxtdl gily oic dpey dne - ©§¨
,dndaïðúc àäî(c"n c"t) zenexz zkqna,dnexz xeriy iabl ¥¨¦§©

ì øîBàäíBøúe àö BçeìL,dlecb dnexz ixearíøBzgilyd ¨¥¦§¥§¥
.úéaä ìòa úòãkeòãBé Bðéà íà`id dn,úéaä ìòa ìL Bzòc §©©©©©©¦¦¥¥©©§¤©©©©¦

a íøBzoir,úéðBðéaepiidc,íéMîçî ãçà`l` ,ok dyr `l m`e ¥§¥¦¤¨¥£¦¦
äøNò úçétoira yixtdy ici lr ziad lra ly eizexitn zgit - ¦¥£¨¨

,miyngn cg` mewna mirax`n cg` `edy dtiéñBä BàäøNò ó ¦£¨¨
`idy drx oira yixtdy ici lr ziad lra ly eizext lr siqedy -

,miyngn cg` mewna miyiyn cg`.äîeøz Búîeøzgkene §¨§¨
oi`e ,dnexz eznexz mxeze siqen gilydyk mby ,ef dpynn
mxzy zngn dnexz dpi` dnexzde dliha zegilydy mixne`

.mexzl dvex milrady dnn xzei
:`xnbd zvxznéøîà,el` mipic oia wlgl minkgíúäiabl ¨§¦¨¨

,dnexzíéøúc àkéàc ïåékmxezy in yiy -,äôé ïéòaàkéàå ¥¨§¦¨§¨¦§©¦¨¨§¦¨
,äòø ïéòa íéøúcoeik ,drhy s` lr gilyd zyxtd dliren §¨¦§©¦¨¨

df ote`ae ,milrad zegily z` miiwl ok dyryøîàgilyd ¨©
,milralézãîà éëäìCla` .mexzl jpevxy izxriy jk -àëä §¨¦£©§¦¨¨

,xg` dlhl 'ixiyr' my z`ixw ,dnda xyrn iabl,àéä àúeòè̈¨¦
df ote`aeøîà,gilyl milradéòèéîì Cì éòaéà àìdid `l - ¨©Ÿ¦¨¥¨§¦§¥

wx 'ixiyr' `exwle izegily z` zeyrl jl did `l` ,zerhl jl
mdilr dlg `l ,milrad oevxk gilyd dyr `ly oeike ,ixiyrl

.cin mlke`le mhgeyl milrad lekie ,llk dyecw
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oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéà,mday xnegk olke`l jixv Ð miaixw eid eli`y Ð

`l `ny Ð mipdkl `l` lk`p oi` ,od oihren mipdkdy jezne umipdkl ozile weye dfg mdn mixdl jixvc

`edy ,mdn cg` `ian `zyde .cg` dlile mini ipy xg`l dpila elqtie ,weye dfg oze`l oilke` oievn edi

oiievne ,mc` lkl lk`p lkd `l` ,mipdkl weye dfg znxd jixv epi` i`ce xyrn `dc .leqtd zial ,xyrn

zkqna .dpil leqt icil mlerl izil `le ,daxd oilke` el

`zbelt opixnb (a,dr) "eaxrzpy migafd lk" wxt migaf

oerny iax ,minlya axrzpy my` :opzc ,opaxe oerny iaxc

oi` :el exn` .oday xengk lk`ie oetva ehgyi mdipy :xne`

.leqtd zial miycw mi`ianàéåä äøåîúzxenze Ð

.dzn `l` ,daixw dpi` xyrnäéì àøéáñã éàîìÐ

daixw dpi` xyrn zxenzc il `xiaqc icicl :xn`w ikdc

.axw did `l dxenz did eli`c ,`id dxenz e`l Ðïéà

øùò ãçà ïéá`l` Ð `nlrc minlyl ,xyrn e`xwy Ð

ozxenze dxenz miyer minlydy ,axwil ezxenz dyer dfy

xaqc .axwil dxenz dyer oi` Ð xyr cg` la` .daixw

dyer dxenz oi`e ,dxenz `ied xyrn zerhc dcedi iax

:`weic meyn `l` hwp `l Ð `xza "axwil" i`de .dxenz

.minly axw diteb edi` `dø÷áä ïî íà àéðúãÐ

.'ebe "xwad on epaxw minly gaf m`"ùåã÷ åéðôìÐ

xg`l `l` dxenz dyer epi`c `xazqn ,yecw envr `edy

.yecw `edyäîâøú.ezeni :ipzwc `dl Ðäæä ïîæá`lc Ð

bedp `l `pci`dc oiwxit yixa xn`c `ped axc `d dil `xiaq

zerxl eze` oigipn oi` ikdle .mezie gewl meyn dxifb ,xyrn

icil ,dlwz icil eda iz` ikde ikdc` `nlcc ,men ea letiy cr

dtikl oqpek jkld .men `la ohgeyl iz` e` ,dceare dfib

.mdil`n my ezenieéøú àéøéà éàîixiyra mipy e`vi ik Ð

."ixiyr" o`xweùåã÷ éøéùò éòéùúì àø÷ciqtn `lc Ð

.enena elke`e ,llk dilùåã÷ åðéàÐ `ed minlyc oeikc Ð

ipciqtdl :dil xn` ivne ,mipdk wlgl ihnc weye dfg eciqtn

.gily jiziey `léúååòì àìåel jixvy ,zeeir epiide Ð

.da cearle dffbl xeq`y ,cere .mnezy cr oizndlúçéô

äøùò.dti oira mirax`n zg` mxzy Ðêéúãîà éëäìÐ

.iznxzy dnk mexzl jpevx did jky izrca izcn`yàì

éòèéîì êì àéòáéà.zerh eze` `ed melk `l jkld Ð
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àäåoiperh minlyc ab lr s`e Ð leqtd zial miycw oi`ian xn`c oerny iax eaixwi `ipzc

`l Ð `akrn `l dkinqc oeik !(`,av) zegpna opzck ,dkinq oerh oi` xyrne ,dkinq

Ð odizepaxw oiglyn `nhe lxr migafd lk :xn` (`,aq migqt) "hgyp cinz" wxtae .opiyiig

:opz inp (`,fp xifp) "mixifp ipy" wxtae .xn`w "migafd lk" `dc ,xyrne xekaa `nwe`l `kil

milwy zkqnae .i`pz lr oaxw mi`ian mdipy

lcbnl milyexin z`vnpy dnda :opz inp (a,`i)

dperhe ,minly igaf zeawp ,zeler mixkf Ð xcr

ipzwcn ,milra de`vna ixii`c rnyn `le .dkinq

.mikqp `iadl di`ven oipkynn eid dpey`xa :dlr

.jneq epi`y ab lr s` eia` oaxw `ian yxeie

eny` `ian :inp [`,er migaf] "zeaexrzd" wxtae

dkinq `idde .dkinq oerh my` eze`e ,ebele

my` zkinq xn`c o`nl ,`id dxenb `lc ,itew`a

gkenck ,ixii` `xabae ,`ziixe`c e`l rxevn

:xn` (a,eh) ohw crenc iyily wxte .`ztqeza

Ð "minly" aizkc ,eizepaxw glyn epi` la`¥

`xw e`l i` la` .xqg `edyk `le ,mly `edyk

zd xne`e .glyn did Ðglyiy edn dcepn :m

l`xyi eidy mipy oze` lk :rny `z ?eizepaxw

eglye ,eid oicepn xacna`xza wxtae .odizepaxw

"dn rcei ipi`e xwad on izyxit" :opz (`,fw) zegpnc

dyy" iab [a cenr my] `xnbae .lbre xt `ian Ð

ze`a zegpnd lk" wxtae .lbre xt cg` ,"dacpl

Ð mid zpicnn eizepaxw gleyd :(a,aq my) "dvn

minlya Ð "sipn" ipzwcn .eci lr sipn odk did

,miyp oaxwa `nwe`l `kile .dkinq erac ,ixii`

lka .dci lr sipn odk dy`de :`yix dil ipzw `dc

lk" wxtac :dywe .dkinql opiyiig `lc rnyn ipd

mid zpicnn ez`hg gleyd iab (a,gk oihib) "hbd

oaxwa e` ,sera :ipyne !dkinq ira `de :jixt 'ek

dyng :opz (`,ht migqt) "dy`d" wxte .miyp

Ð mdn cg`a zlai `vnpe mdigqt zexer eaxrzpy

i`pz lr gqt xzen iziin `le .ipy zeyrl mixeht

,dkinq oerh epi` gqtc meyn ,dkinq mrhn Ð

`la aixwdl edexizd `le ,dkinq oerh gqt xzene

wxtae .zxk aeig gqta `ki`c ab lr s`e ,dkinq

miycw eaxrzp :opz inp (a,cr migaf) "zeaexrzd"

:jixte .`edy dn myl axwi Ð epina oin ,miycwa

Ð dzinl `lf`e diirxa dpwz el oi`y oaxw :xnel jixve !miyp oaxwa :ipyne !dkinq ira `de

`idda ,jkle .dkinq `la eaixwdl xeq` Ð diirxa dpwz el yi la` ,dkinq `la edeaixwi

`peeb i`dke .diirxa dpwz mdl yi Ð miycwa miycw la` ,dkinq `la axw Ð yxeiae milwyc

migaf] mzd xn` ebele eny` `ianc `idde .diirxa dpwz dil zi`c ,my` iab mzd biltn inp

dne .miyp oaxwa e` ,sera dnwe`l `ki` Ð dcepne la`c `idde .ip`y `xab ipewzl :[a,er

.gafnl uiiwa Ð lbre xtc `idde .xn`w mei lkay cinza Ð xacna odizepaxw l`xyi eglyy

zngn eig` ezny oebk ,leniy cr oizndl xyt` i` lxr ,edpip dkinq ipa e`lc ,ip`y `nhe lxre

ediilr xaery (oebk e`) dbibge dii`x zler oebk ,el reawd oaxwa rxevne af oebk Ð `nhe .dlin

.jneq epi` yxei :xn`c dcedi iaxcke ,yxeie `nhe lxra Ð eci lr sipn odkc `idde ."xg`z la"a

,mzd ip`y Ð i`pz lr oi`iany xifpc `idde ,zg` z`hg oi`ian mdipyc `idde ,oizrnyc `de

:xnel yi cere .dkinq oda zeyrl xyt` i`c ,edpip dkinq ipa e`l zepaxwd zyxtd zlgzac

.dkinq xa `edy oaxwl inc `le ,dkinqa aiign `l `ny ezaxwd zrya cg lk ,oizrnyc jd

?zg` ozn dfe rax` ozn dfy ,dey minlye xyrn zepzn oi`c oeik ,`kd iaxw ikid :xn`z m`e

iax ,zg` ozna rax` ozn eaxrzp :(`,t my) "zaexrz" wxta `id `zbelt :xnel yi ,edine

py rax` ozna mipzipd lkc .zg` ozna :xne` ryedi iax ,rax` ozna epzpi :xne` xfril`opz

oerny iaxc rnyn `wqt `edda edin .mivr myl edl wiqn :xaq xfril` iaxc .`vi Ð zg` ozna

.mivr myl edl wiqnc ,"eny` `ian zxgnl" iab ,xfril` iaxc dil zi`

øùòîá,mewn lkne .dlwz meyn dfd onfa bdep epi` opiwqn (`,bp) oiwxit yixa Ð dfd onfa

.xyrn my eilr lg Ð xyir m`

éòéùúìoeik ,"izeerl `le jizxcy ipewzl" o`k jiiy `lc itt ax xaqw Ð yecw ixiyr

cg`c `nrh epiid :inp i` .dceare dfiba xeq`e mneiy cr oizndl jixvy it lr s` ,enena lk`pc

.yecw eil`n ixiyrc ,dizegilyl dicar Ð ixiyr `viy dryn ,itt axl xyr
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é"úë é"ùø

[mcewd cenrl jiiy]éùã÷ åäééåøú úçà úácg` elit`e Ð

zexiwr `la yecw iriyz ixdy ,opirny `l `yixn `dc .xyr

cg`d ycwzp `lc `pin` ded ,ixiyra mipy e`vi la` .ixiyr

my zxiwr ira xyr cg`c meyn ,"ixiyr" e`xw elit` xyr

.ixiyràúòîù àäì,"ixiyr" `xwe ixiyra mipy e`vi Ð

.miyecw mipycøáã àìå éøéùò."ixiyr" xyr cg`l `xwe Ð

,ied `l zg` zae ixiyr my xwrp `le li`ed ,ycw `l i`cec

.jci`` inp liig cg` liigc ebn :`nipcéëä àîéú àì éàã

.miyecw ediiexz zg` zac Ðíã÷ àìåmcewd ied ,mcw i`c Ð

ixiyr iede .ixiyr my xwrp `lc ,oileg xyr cg`de ,ixiyr

.oxikn epi` m` oiaxern oilegeøùò ãçà äééø÷åyecw ixiyrc ,ixiyr `ied xenb ixiyr ,edine .dxiwr `ki`e Ð

.eil`náåøòéà øãäåoick minly axwil i`de ,ixiyr edi` iedlc mcew did mdn dfi` reci oi`e ,"ixiyr" o`xwe Ð

.dia ibiltc onwl yxetn opice ,od oiaxern jkld ,xyr cg`áåøòéà øãäã,ol rnyn `w `zeaxe .zg`k e`vie Ð

lr s`c.ixiyr my xwri` zdin `xwirne li`ed ,xyr cg` yecw Ð "ixiyr" inp ixiyrl diixwc abïàîëå`d Ð

."xyr cg`" diixw ik ixiyra dxiwr aiygwcáøë àìãémicwc `iddl diixwc oebk `nwel :`iyw i`e .onwl Ð

dxiwr ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl diixwe li`edc ,`iyw `l `d !dxiwr `ied lkd ixaclc ,"iriyz" diyix wit`c

.`ed melk e`l iriyz ipnf ixzc ,"iriyz" ixiyrl diixw e`éáø øîà éëÐ dxiwr `ied `l xyr cg` dxiwr Ð

cg` ixd ,xnelk .xn`w `xeyir cg Ð "xyr cg`" diixwc i`d :opixn`c ,xyrl `aeh zenda izk` dil zi`c `kid

cg` xyrn ied xninl il dnl ezc ,ith dil zilc `kid diixw "ixiyr"e .df xicn yixtdy zexyrnd onïéà àìä

.äééø÷ øùò ãçà éàãå àìà .íéðù øåùéò ïàëø÷òð àìäå.dil jixt `w `cenlz Ðéøéùòá íéðù åàöé

."ixiyr" o`xwe Ðåòøé.onena elk`ie Ðåáø÷éweye dfg ztepze mikqpe dkinq miperh minlyc ,minly mdipy Ð

minly axwil dipic `dc ,xyr cg`l rxbc gkzy` Ð xyrn ediiexz iaxw i` ,jkld .`l xyrne ,zegpna yxtnck

.minly ediiexz iaxw jkld .xyr cg` ied ediipn id rci `lc oeik ,odkl weye dfg ozileàåä ïðáølr ibiltc Ð

ipnf ixz aidie minly xyrnd axw ik ,`kde .oick `ly dtixyl leqtd zial miycw oi`ian oi` :xn`c oerny iax

,cg` dlile mini mipyl lk`i `le ,lek`l daxd mipdk e`vni `l `nye ,mipdkl `l` lk`p epi`e ,odkl weye dfg

iax migafa axrzpy my` :ipzwc .[a,dr migaf] "migafd lk" wxta opaxe oerny iaxc `zbelte .xzep meyn metxyie

zial my` oi`ian oi` :el exn` .my` oick ,dlile meil epiide .mday xengk elk`ie oetva ehgyi mdipy :xne` oerny

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .cg` dlile meil elk`i `l `ny .leqtdøéàî éáø íåùî åì åøîà ïðúäåiaxl Ð

dil xcdn i`n Ð `l i`c ,minly xyr cg` axw dcedi iaxlc llknc ,axw did `l dxenz did el` :dcediéëå

øîà÷ äéì àøéáñã éàîì øéàî éáøì àîéúikd meyn Ð minly axwc dil `xiaqc diciclc :xn`w ikdc Ð

,dxenz ciar.axw did `l dxenz did el`c ,`id dxenz e`lcáø÷éì äùåã÷ äùåò äæùdnda miyer minly Ð

.mda dxind m` axwil dyecw zxg`äæå,dinrh ik dil `xiaqc .axwil zxg` dnda oiyer oi` Ð xyr cg` Ð

.dxenz dyer dxenz oi`e ,`ed dxenz Ð xyrn zerhcø÷áä ïî íà`xizi `xwe ,"`xwie"a aizk minly iab Ð

zeaxl Ð "xwad"c 'd :`pixg` `pyil .xwaa ixiin lirlc opirci `linn Ð "epaxw o`vd on m`e" :dhnl aizkc ,`ed

."ixiyr" e`xw m` minlyl xyr cg`ùã÷î åéðôì ùã÷ämcew ,ycwn eiptl Ð dxenza cg` qitznd (yicwd) Ð

yecw envr `edy xg`l ,ycwn eixg`l e` .yecw envr `edyxyrn zerhe .eiptl `le ycwn eixg`l xne` ied

axwil xenb yecw iriyzd z` dyer j`id Ð yciw `l envr oiicry ixiyr jkld ,`ed dxenzúøåúá àúééøá êäå

.[à,åô ïéøãäðñ] "ïé÷ðçðä ïä åìà" ÷øô äãåäé éáø àøôñ íúñå ,íéðäëäæä ïîæá.ezeni `l` ,erxi :opixn` `l Ð men `la dilkinl ezil `lc ,dlwz meyne .aixwdl ie`x oi`c Ðåäðéãùéìdia litpc cr dirxl mkilyie Ð

.`nenàø÷.elk`i onena ixdy ,icin dicqt` `l `dc ,yecw Ð "ixiyr" iriyzl gilyd Ðùåã÷ åðéà éøéùò øùò ãçàìigely e`l ok zrcle ,jizxcy izerhl `l :dil xn` jkld .odkl edpiaze`l irac weye dfg ,oixeni` dicqt`c Ð

.dz`ùåã÷ åðéà.mneiy cr ipezn`l irac ,`ed izeerl inp i`dc Ðúéáä ìòá úòãë.minkg exriy jky ,dlecb dnexzl miyyn cg` Ð drx epir m`e ,mirax`n cg` mxez Ð dti epir m` ,ziad lra zrc rcei gilydy itk Ðúçéô

äøùòi`n`e .dnexz eznexz Ð miyyn cg` mxzy siqed e` ,mirax`n cg` ,dti oira mxzy Ð?!jizxcy izerhl `l :eciqtde dxyr zgit ik ,dil `niläîäá øùòî êìò ïøãä
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קמי oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy]ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéà,mday xnegk olke`l jixv Ð miaixw eid eli`y Ð

`l `ny Ð mipdkl `l` lk`p oi` ,od oihren mipdkdy jezne umipdkl ozile weye dfg mdn mixdl jixvc

`edy ,mdn cg` `ian `zyde .cg` dlile mini ipy xg`l dpila elqtie ,weye dfg oze`l oilke` oievn edi

oiievne ,mc` lkl lk`p lkd `l` ,mipdkl weye dfg znxd jixv epi` i`ce xyrn `dc .leqtd zial ,xyrn

zkqna .dpil leqt icil mlerl izil `le ,daxd oilke` el

`zbelt opixnb (a,dr) "eaxrzpy migafd lk" wxt migaf

oerny iax ,minlya axrzpy my` :opzc ,opaxe oerny iaxc

oi` :el exn` .oday xengk lk`ie oetva ehgyi mdipy :xne`

.leqtd zial miycw mi`ianàéåä äøåîúzxenze Ð

.dzn `l` ,daixw dpi` xyrnäéì àøéáñã éàîìÐ

daixw dpi` xyrn zxenzc il `xiaqc icicl :xn`w ikdc

.axw did `l dxenz did eli`c ,`id dxenz e`l Ðïéà

øùò ãçà ïéá`l` Ð `nlrc minlyl ,xyrn e`xwy Ð

ozxenze dxenz miyer minlydy ,axwil ezxenz dyer dfy

xaqc .axwil dxenz dyer oi` Ð xyr cg` la` .daixw

dyer dxenz oi`e ,dxenz `ied xyrn zerhc dcedi iax

:`weic meyn `l` hwp `l Ð `xza "axwil" i`de .dxenz

.minly axw diteb edi` `dø÷áä ïî íà àéðúãÐ

.'ebe "xwad on epaxw minly gaf m`"ùåã÷ åéðôìÐ

xg`l `l` dxenz dyer epi`c `xazqn ,yecw envr `edy

.yecw `edyäîâøú.ezeni :ipzwc `dl Ðäæä ïîæá`lc Ð

bedp `l `pci`dc oiwxit yixa xn`c `ped axc `d dil `xiaq

zerxl eze` oigipn oi` ikdle .mezie gewl meyn dxifb ,xyrn

icil ,dlwz icil eda iz` ikde ikdc` `nlcc ,men ea letiy cr

dtikl oqpek jkld .men `la ohgeyl iz` e` ,dceare dfib

.mdil`n my ezenieéøú àéøéà éàîixiyra mipy e`vi ik Ð

."ixiyr" o`xweùåã÷ éøéùò éòéùúì àø÷ciqtn `lc Ð

.enena elke`e ,llk dilùåã÷ åðéàÐ `ed minlyc oeikc Ð

ipciqtdl :dil xn` ivne ,mipdk wlgl ihnc weye dfg eciqtn

.gily jiziey `léúååòì àìåel jixvy ,zeeir epiide Ð

.da cearle dffbl xeq`y ,cere .mnezy cr oizndlúçéô

äøùò.dti oira mirax`n zg` mxzy Ðêéúãîà éëäìÐ

.iznxzy dnk mexzl jpevx did jky izrca izcn`yàì

éòèéîì êì àéòáéà.zerh eze` `ed melk `l jkld Ð
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àäåoiperh minlyc ab lr s`e Ð leqtd zial miycw oi`ian xn`c oerny iax eaixwi `ipzc

`l Ð `akrn `l dkinqc oeik !(`,av) zegpna opzck ,dkinq oerh oi` xyrne ,dkinq

Ð odizepaxw oiglyn `nhe lxr migafd lk :xn` (`,aq migqt) "hgyp cinz" wxtae .opiyiig

:opz inp (`,fp xifp) "mixifp ipy" wxtae .xn`w "migafd lk" `dc ,xyrne xekaa `nwe`l `kil

milwy zkqnae .i`pz lr oaxw mi`ian mdipy

lcbnl milyexin z`vnpy dnda :opz inp (a,`i)

dperhe ,minly igaf zeawp ,zeler mixkf Ð xcr

ipzwcn ,milra de`vna ixii`c rnyn `le .dkinq

.mikqp `iadl di`ven oipkynn eid dpey`xa :dlr

.jneq epi`y ab lr s` eia` oaxw `ian yxeie

eny` `ian :inp [`,er migaf] "zeaexrzd" wxtae

dkinq `idde .dkinq oerh my` eze`e ,ebele

my` zkinq xn`c o`nl ,`id dxenb `lc ,itew`a

gkenck ,ixii` `xabae ,`ziixe`c e`l rxevn

:xn` (a,eh) ohw crenc iyily wxte .`ztqeza

Ð "minly" aizkc ,eizepaxw glyn epi` la`¥

`xw e`l i` la` .xqg `edyk `le ,mly `edyk

zd xne`e .glyn did Ðglyiy edn dcepn :m

l`xyi eidy mipy oze` lk :rny `z ?eizepaxw

eglye ,eid oicepn xacna`xza wxtae .odizepaxw

"dn rcei ipi`e xwad on izyxit" :opz (`,fw) zegpnc

dyy" iab [a cenr my] `xnbae .lbre xt `ian Ð

ze`a zegpnd lk" wxtae .lbre xt cg` ,"dacpl

Ð mid zpicnn eizepaxw gleyd :(a,aq my) "dvn

minlya Ð "sipn" ipzwcn .eci lr sipn odk did

,miyp oaxwa `nwe`l `kile .dkinq erac ,ixii`

lka .dci lr sipn odk dy`de :`yix dil ipzw `dc

lk" wxtac :dywe .dkinql opiyiig `lc rnyn ipd

mid zpicnn ez`hg gleyd iab (a,gk oihib) "hbd

oaxwa e` ,sera :ipyne !dkinq ira `de :jixt 'ek

dyng :opz (`,ht migqt) "dy`d" wxte .miyp

Ð mdn cg`a zlai `vnpe mdigqt zexer eaxrzpy

i`pz lr gqt xzen iziin `le .ipy zeyrl mixeht

,dkinq oerh epi` gqtc meyn ,dkinq mrhn Ð

`la aixwdl edexizd `le ,dkinq oerh gqt xzene

wxtae .zxk aeig gqta `ki`c ab lr s`e ,dkinq

miycw eaxrzp :opz inp (a,cr migaf) "zeaexrzd"

:jixte .`edy dn myl axwi Ð epina oin ,miycwa

Ð dzinl `lf`e diirxa dpwz el oi`y oaxw :xnel jixve !miyp oaxwa :ipyne !dkinq ira `de

`idda ,jkle .dkinq `la eaixwdl xeq` Ð diirxa dpwz el yi la` ,dkinq `la edeaixwi

`peeb i`dke .diirxa dpwz mdl yi Ð miycwa miycw la` ,dkinq `la axw Ð yxeiae milwyc

migaf] mzd xn` ebele eny` `ianc `idde .diirxa dpwz dil zi`c ,my` iab mzd biltn inp

dne .miyp oaxwa e` ,sera dnwe`l `ki` Ð dcepne la`c `idde .ip`y `xab ipewzl :[a,er

.gafnl uiiwa Ð lbre xtc `idde .xn`w mei lkay cinza Ð xacna odizepaxw l`xyi eglyy

zngn eig` ezny oebk ,leniy cr oizndl xyt` i` lxr ,edpip dkinq ipa e`lc ,ip`y `nhe lxre

ediilr xaery (oebk e`) dbibge dii`x zler oebk ,el reawd oaxwa rxevne af oebk Ð `nhe .dlin

.jneq epi` yxei :xn`c dcedi iaxcke ,yxeie `nhe lxra Ð eci lr sipn odkc `idde ."xg`z la"a

,mzd ip`y Ð i`pz lr oi`iany xifpc `idde ,zg` z`hg oi`ian mdipyc `idde ,oizrnyc `de

:xnel yi cere .dkinq oda zeyrl xyt` i`c ,edpip dkinq ipa e`l zepaxwd zyxtd zlgzac

.dkinq xa `edy oaxwl inc `le ,dkinqa aiign `l `ny ezaxwd zrya cg lk ,oizrnyc jd

?zg` ozn dfe rax` ozn dfy ,dey minlye xyrn zepzn oi`c oeik ,`kd iaxw ikid :xn`z m`e

iax ,zg` ozna rax` ozn eaxrzp :(`,t my) "zaexrz" wxta `id `zbelt :xnel yi ,edine

py rax` ozna mipzipd lkc .zg` ozna :xne` ryedi iax ,rax` ozna epzpi :xne` xfril`opz

oerny iaxc rnyn `wqt `edda edin .mivr myl edl wiqn :xaq xfril` iaxc .`vi Ð zg` ozna

.mivr myl edl wiqnc ,"eny` `ian zxgnl" iab ,xfril` iaxc dil zi`

øùòîá,mewn lkne .dlwz meyn dfd onfa bdep epi` opiwqn (`,bp) oiwxit yixa Ð dfd onfa

.xyrn my eilr lg Ð xyir m`

éòéùúìoeik ,"izeerl `le jizxcy ipewzl" o`k jiiy `lc itt ax xaqw Ð yecw ixiyr

cg`c `nrh epiid :inp i` .dceare dfiba xeq`e mneiy cr oizndl jixvy it lr s` ,enena lk`pc

.yecw eil`n ixiyrc ,dizegilyl dicar Ð ixiyr `viy dryn ,itt axl xyr
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é"úë é"ùø

[mcewd cenrl jiiy]éùã÷ åäééåøú úçà úácg` elit`e Ð

zexiwr `la yecw iriyz ixdy ,opirny `l `yixn `dc .xyr

cg`d ycwzp `lc `pin` ded ,ixiyra mipy e`vi la` .ixiyr

my zxiwr ira xyr cg`c meyn ,"ixiyr" e`xw elit` xyr

.ixiyràúòîù àäì,"ixiyr" `xwe ixiyra mipy e`vi Ð

.miyecw mipycøáã àìå éøéùò."ixiyr" xyr cg`l `xwe Ð

,ied `l zg` zae ixiyr my xwrp `le li`ed ,ycw `l i`cec

.jci`` inp liig cg` liigc ebn :`nipcéëä àîéú àì éàã

.miyecw ediiexz zg` zac Ðíã÷ àìåmcewd ied ,mcw i`c Ð

ixiyr iede .ixiyr my xwrp `lc ,oileg xyr cg`de ,ixiyr

.oxikn epi` m` oiaxern oilegeøùò ãçà äééø÷åyecw ixiyrc ,ixiyr `ied xenb ixiyr ,edine .dxiwr `ki`e Ð

.eil`náåøòéà øãäåoick minly axwil i`de ,ixiyr edi` iedlc mcew did mdn dfi` reci oi`e ,"ixiyr" o`xwe Ð

.dia ibiltc onwl yxetn opice ,od oiaxern jkld ,xyr cg`áåøòéà øãäã,ol rnyn `w `zeaxe .zg`k e`vie Ð

lr s`c.ixiyr my xwri` zdin `xwirne li`ed ,xyr cg` yecw Ð "ixiyr" inp ixiyrl diixwc abïàîëå`d Ð

."xyr cg`" diixw ik ixiyra dxiwr aiygwcáøë àìãémicwc `iddl diixwc oebk `nwel :`iyw i`e .onwl Ð

dxiwr ied `l ez Ð "iriyz" iriyzl diixwe li`edc ,`iyw `l `d !dxiwr `ied lkd ixaclc ,"iriyz" diyix wit`c

.`ed melk e`l iriyz ipnf ixzc ,"iriyz" ixiyrl diixw e`éáø øîà éëÐ dxiwr `ied `l xyr cg` dxiwr Ð

cg` ixd ,xnelk .xn`w `xeyir cg Ð "xyr cg`" diixwc i`d :opixn`c ,xyrl `aeh zenda izk` dil zi`c `kid

cg` xyrn ied xninl il dnl ezc ,ith dil zilc `kid diixw "ixiyr"e .df xicn yixtdy zexyrnd onïéà àìä

.äééø÷ øùò ãçà éàãå àìà .íéðù øåùéò ïàëø÷òð àìäå.dil jixt `w `cenlz Ðéøéùòá íéðù åàöé

."ixiyr" o`xwe Ðåòøé.onena elk`ie Ðåáø÷éweye dfg ztepze mikqpe dkinq miperh minlyc ,minly mdipy Ð

minly axwil dipic `dc ,xyr cg`l rxbc gkzy` Ð xyrn ediiexz iaxw i` ,jkld .`l xyrne ,zegpna yxtnck

.minly ediiexz iaxw jkld .xyr cg` ied ediipn id rci `lc oeik ,odkl weye dfg ozileàåä ïðáølr ibiltc Ð

ipnf ixz aidie minly xyrnd axw ik ,`kde .oick `ly dtixyl leqtd zial miycw oi`ian oi` :xn`c oerny iax

,cg` dlile mini mipyl lk`i `le ,lek`l daxd mipdk e`vni `l `nye ,mipdkl `l` lk`p epi`e ,odkl weye dfg

iax migafa axrzpy my` :ipzwc .[a,dr migaf] "migafd lk" wxta opaxe oerny iaxc `zbelte .xzep meyn metxyie

zial my` oi`ian oi` :el exn` .my` oick ,dlile meil epiide .mday xengk elk`ie oetva ehgyi mdipy :xne` oerny

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .cg` dlile meil elk`i `l `ny .leqtdøéàî éáø íåùî åì åøîà ïðúäåiaxl Ð

dil xcdn i`n Ð `l i`c ,minly xyr cg` axw dcedi iaxlc llknc ,axw did `l dxenz did el` :dcediéëå

øîà÷ äéì àøéáñã éàîì øéàî éáøì àîéúikd meyn Ð minly axwc dil `xiaqc diciclc :xn`w ikdc Ð

,dxenz ciar.axw did `l dxenz did el`c ,`id dxenz e`lcáø÷éì äùåã÷ äùåò äæùdnda miyer minly Ð

.mda dxind m` axwil dyecw zxg`äæå,dinrh ik dil `xiaqc .axwil zxg` dnda oiyer oi` Ð xyr cg` Ð

.dxenz dyer dxenz oi`e ,`ed dxenz Ð xyrn zerhcø÷áä ïî íà`xizi `xwe ,"`xwie"a aizk minly iab Ð

zeaxl Ð "xwad"c 'd :`pixg` `pyil .xwaa ixiin lirlc opirci `linn Ð "epaxw o`vd on m`e" :dhnl aizkc ,`ed

."ixiyr" e`xw m` minlyl xyr cg`ùã÷î åéðôì ùã÷ämcew ,ycwn eiptl Ð dxenza cg` qitznd (yicwd) Ð

yecw envr `edy xg`l ,ycwn eixg`l e` .yecw envr `edyxyrn zerhe .eiptl `le ycwn eixg`l xne` ied

axwil xenb yecw iriyzd z` dyer j`id Ð yciw `l envr oiicry ixiyr jkld ,`ed dxenzúøåúá àúééøá êäå

.[à,åô ïéøãäðñ] "ïé÷ðçðä ïä åìà" ÷øô äãåäé éáø àøôñ íúñå ,íéðäëäæä ïîæá.ezeni `l` ,erxi :opixn` `l Ð men `la dilkinl ezil `lc ,dlwz meyne .aixwdl ie`x oi`c Ðåäðéãùéìdia litpc cr dirxl mkilyie Ð

.`nenàø÷.elk`i onena ixdy ,icin dicqt` `l `dc ,yecw Ð "ixiyr" iriyzl gilyd Ðùåã÷ åðéà éøéùò øùò ãçàìigely e`l ok zrcle ,jizxcy izerhl `l :dil xn` jkld .odkl edpiaze`l irac weye dfg ,oixeni` dicqt`c Ð

.dz`ùåã÷ åðéà.mneiy cr ipezn`l irac ,`ed izeerl inp i`dc Ðúéáä ìòá úòãë.minkg exriy jky ,dlecb dnexzl miyyn cg` Ð drx epir m`e ,mirax`n cg` mxez Ð dti epir m` ,ziad lra zrc rcei gilydy itk Ðúçéô

äøùòi`n`e .dnexz eznexz Ð miyyn cg` mxzy siqed e` ,mirax`n cg` ,dti oira mxzy Ð?!jizxcy izerhl `l :eciqtde dxyr zgit ik ,dil `niläîäá øùòî êìò ïøãä
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eáéø÷é :éðàúc àäå¯úéáì íéLã÷ ïéàéáî :øîàc ,àéä ïBòîL éaø §¨§¨¥©§¦©¦¦§¦§¨©§¦¦¨¨¦§¥

eúeîé :éðzc àäå .ìeñtä¯øNòî úeòè :øîàc ,àéä äãeäé éaø¯ ©§§¨§¨¥¨©¦§¨¦§¨©¨©£¥

øNòî úøeîz :äãeäé éaø øáñ÷ ;àéåä äøeîz¯.äúî¯éaø øáñ÷å §¨¨§¨¨¨©©¦§¨§©©£¥¥¨§¨¨©©¦

äéä eléà :øéàî éaø íeMî eøîà ,ïðúäå äúî øNòî úøeîz äãeäé§¨§©©£¥¥¨§¨§©¨§¦©¦¥¦¦¨¨

éaø :àîéz éëå !áø÷ :øáñ äãeäé éaøc ììkî ;áø÷ äéä àì äøeîz§¨Ÿ¨¨¨¥¦§¨§©¦§¨¨©¨¥§¦¥¨©¦

øîà÷ déì àøéáñc éàîì øéàî¯øNò ãçà ïéa ïéà :àéðúäå ¥¦§©¦§¦¨¥¨¨©§¨©§¨¥¥©©¨¨

ìäMeã÷ äNBò ïéà äæå ,áøwéì äMeã÷ äNBò äfL àlà ,íéîìL ¦§¨¦¤¨¤¤¤§¨¦¨¥§¤¥¤§¨

eäéà àä ,ãéáò àeä àìc àeä áøwéì LBã÷ ;äãeäé éaø éøác ,áøwéì¦¨¥¦§¥©¦§¨¨¦¨¥§¨¨¥¨¦

déôeb¯"ø÷aä ïî íà" :àéðúc ,ãBòå !áéø÷¯øNò ãçà úBaøì ¥¨¥§§©§¨¦¦©¨¨§©©©¨¨

ìåéðôì Lc÷ä éëå :zøîà éòéLzä óà äaøî éðàL ìBëé .íéîìL ¦§¨¦¨¤£¦§©¤©©§¦¦¨©§¨§¦¤§¥§¨¨

øîBà éåä Lc÷î åéøçàì Bà Lc÷î¯àøôéñ íúñ .Lc÷î åéøçàì §©¥§©£¨§©¥¡¥¥§©£¨§©¥§¨¦§¨

épî¯"ø÷aä ïî" :éðú÷å ,äãeäé éaø¯ì øNò ãçà úBaøì!íéîìL ©¦©¦§¨§¨¨¥¦©¨¨§©©©¨¨¦§¨¦

ïîfa øNòîa :ïðçBé éaøc dén÷ àaà éaøa ïBòîL éaø dîbøz àlà¤¨¦§§¨©¦¦§§©¦©¨©¥§©¦¨¨§©£¥©§©

.äìwz íeMîe ,ïðé÷ñò äfä¯ãç eléôà éøz àéøéà éàî ,éëä éà ©¤¨§¦©¦©¨¨¦¨¦©¦§¨§¥£¦©

!éîð¯ãç àéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àì¯ìáà ,àãéñt déì úéìc ©¦¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨©§¥¥§¥¨£¨

àãéñt éLéôðc ïåék ,éøz¯,àîeî eäa ìBtéðc ãò eäðéäLéì §¥¥¨¦§¦¦§¥¨¦§¦§©§¦§¨

eäðéìëéìå¯ì øîBàä ,øîúéà .ïì òîLî à÷,"éìò øOòå àö" :BçeìL §¦§¦§¨©§©¨¦§©¨¥¦§¥§©¥¨©

"éøéNò" éòéLzì àø÷ :øîà àáøc déîMî étt áø¯ãçàìe ,LBã÷ ©©¦¦§¥§¨¨¨©¨¨©§¦¦£¦¦¨§©©

"éøéNò" øNò¯éòéLzì àø÷ eléôà :øîà àtt áøå .LBã÷ Bðéà ¨¨£¦¦¥¨§©©¨¨©£¦¨¨©§¦¦

"éøéNò"¯ézøãL éðewúì :déì øîàc ,LBã÷ Bðéàéàîe .éúeeòì àìå C £¦¦¥¨§¨©¥§©¥§©§¦§¨§©¥©

ì øîBàä :ïðúc àäî àðL"íBøúe àö" BçeìL¯ìòa úòãk íøBz §¨¥¨¦§©¨¥¦§¥§¥§©©©©

úéaä ìòa ìL Bzòc òãBé Bðéà íà .úéaä¯ãçà úéðBðéáa íøBz ©©¦¦¥¥©©§¤©©©©¦¥§¥¦¤¨

éñBä Bà äøNò úçét ;íéMîçîäøNò ó¯:éøîà äîeøz Búîeøz ¥£¦¦¦¥£¨¨¦£¨¨§¨§¨¨§¦

äòø ïéòa íéøúc àkéàå ,äôé ïéòa íéøúc àkéàc ïåék ,íúä¯:øîà ¨¨¥¨§¦¨§¨¥§©¦¨¨§¦¨§¨¥§©¦¨¨¨©

ézãîà éëäìàëä .C¯.éòèéîì Cì éòaéà àì :øîà ,àéä àúeòè §¨¦£©§¦¨¨¨¨¦¨©¨¦¨¥¨§¦§¥
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zexeka(iyily meil)

.fr d`xpy cle ecliy lgxe yak e` ,lgxàöBéì èøt ,'ãìeé ék'¦¦¨¥§¨§¥
ïôBcjxc ede`ived `l` ,mgxd gztn zecled jxck clep `ly - ¤

.dkzgpy en` oha otecïîæ øqeçîì èøt ,'íéîé úòáL äéäå'- §¨¨¦§©¨¦§¨¦§©§©
oiicr die`x dpi`y ,dzcill mini dray jeza `idy dnda

.ipinyd dnei cr daxwdlíBúéì èøt ,'Bnà úçz'en` dzny ©©¦§¨§¨
.en` zgz did `l mlerny `vnpe ,ezcil zra

zx`an ,zepaxw iabl el` mileqt micnlp okidn x`azdy xg`l
:dnda xyrnn s` mihrenn mdy micnel cvik `xnbdéaø©¦
,ïàk øîàð ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLéiabl ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¤¡©¨

xari xW` lM' (al fk `xwie) dnda xyrnøîàðå ,'èáMä úçz Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤§¤¡©
ïläìmini zraW dide' (fk ak my) oaxwl zeie`xd zendad iabl §©¨§¨¨¦§©¨¦

,'Bnà úçzdey dxifba ecnl 'zgz' zaiz dxn`p mdipyae xg`ne ©©¦
,zepaxwn xyrn,ïläl äîepaxw iabldxezd dhrin ,zìëì èøt ©§©¨§¨§¨
eìlä úBîMä,oaxwl miie`x mpi`y ,lirl mixkfend mileqtd - ©¥©¨

,ïàk óà,dnda xyrn iabl,eìlä úBîMä ìëì èøtmixeht mdy ©¨§¨§¨©¥©¨
.dnda xyrnnå,ef dey dxifbn micnl cer,ïàk äîxyrn iabl §©¨

,dndaäôøèì èøtitk ,xyrnn dxeht `idy dtixh mihrnn - §¨¦§¥¨
,oldl x`eaiy mrhke ,epizpyna epipyy,ïläì óàzendad iabl ©§©¨

hrnl yi ,oaxwl zeie`xd,äôøèì èøt.oaxwl die`x dpi`y §¨¦§¥¨
oeyl :`xnbd zxxan .'xyrzdl xicl oiqpkp lkd' :dpyna epipy

,'ìkä',mitqep mihxt zlleky dzernynyéàî ééeúéàì`id dn - ©Ÿ§¦¥©
:`xnbd zx`an .zeaxl d`aàä ééeúéàìyiy el` z` zeaxl - §¦¥¨

,oldly `ziixaa epypy zepexqgd z` mdaòáBøä ,ïðaø eðúc- §¨©¨¨¨¥©
,dy` lray miig lraòaøpäå,yi` ici lr dlrapy dnda - §©¦§¨

äö÷enäå,dxf dcearl daixwdl deyixtdy dnda -ãáòpäå- §©§¤§©¤¡¨
,dxf dceark dze` ecary dndaïðúàäådpefl dpzipy dnda - §¨¤§¨

,dxkya'øéçn'äåxear melyzk dpzipy dnda ,'alk xign' - §©§¦
,alk ziipwíeèîeèådqekn ely zeawpe zexkf ipniq mewny - §§

,dawp e` xkf `ed m` xkip epi`e ,meh`eñBðéâBøcðàåmb ea yiy - §©§§¦
lkn ,daxwdl mileqt md el` lky s` ,dawp ipniq mbe xkf ipniq

mewn,øOòúäì øécì ïéñðëð ïlekepi` ixiyr mdn cg` `vi m`e ¨¦§¨¦©¦§¦§©¥
.milrad ici lr lk`i ,men ea letiyk `l` ,axwïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

íeMî øîBà äãeäé[mya-]ïéà ñBðéâBøcðàå íeèîeè ,ïBòîL éaø §¨¥¦©¦¦§§§©§§¦¥
,øOòúäì øécì ïéñðëð.mdinrh ex`eai oldle ¦§¨¦©¦§¦§©¥

:`xnbd dywnïãéc àpúåoeyl hwpy ,epizpyn z` dpyy `pzd - §©¨¦¨
,`ziixaa miiepnd zepexqgd ilra z` zeaxl ick 'xicl oiqpkp lkd'

,enrh dn ,lirl x`azdy itke ,xyrna miaiig mdyøîb éàm` - ¦¨©
dey dxifb cnel `ed,íéLãwî 'úçz úçz'`ziixaa x`azdy itk ©©©©¦¨¨¦

ok m` ,lirlàì énð éðä,ef `ziixaa miiepnd zendad ibeq mb - ¨¥©¦Ÿ
,oaxwl mileqt mdy myk ,xyrnn exhti ,'eke raxpe raex oebk
.oaxwl mileqtd mze` z` lirl epiaix 'oiqpkp lkd' oeyln eli`e

éìé àì éàåóxaeq `ed okle ,miycwn ef dey dxifb cnel epi` m`e - §¦Ÿ¨¦
mdy s` ,xyrna miaiig dipyd `ziixaa miiepnd mze` lky

ok m` ,daxwdl mileqtdéì àðî éðädpyna miiepyd el` - ¨¥§¨¥
,mixeht md ok`y el oipn ,mezie onf xqegn oebk ,xyrnn mixehty

.ef dey dxifb gkn mze` micnely lirl x`azd ixde
:`xnbd zvxznøéîb íìBòìcnel epizpyn ly `pzd zn`a - §¨¨¦

,dpyna miiepyd lk z` xehtl 'zgz zgz' dey dxifbaéðäåel`e - §¨¥
oeyla dpynd ly `pzd mze` daixy ,`ziixaa miiepnd mileqtd
epiid ,daxwdl mileqt mdy s`e ,xyrna miaiig mdy 'oiqpkp lkd'

c oeikeäðéaø àðîçømaiigl yexita mze` dzaix dxezd - ©£¨¨©¦§
:dxezd mze` dzaix okid `xnbd zx`ane .xyrnaáéúëcieb iabl ¦§¦

xkp oA cInE' (dk ak `xwie) eaixwdl xeq`y ,men lra oaxw `iady¦©¤¥¨
dN` lMn mkidl` mgl z` Eaixwz `lía íeî íäa íúçLî ék Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤¦¨§¨¨¨¤¨

ìàòîLé éaø éác àðàúå ,'íëì eöøé àìly eyxcn ziaa epye - Ÿ¥¨¨¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyi iaxBa øîàpL íB÷î ìkoeyløác àlà Bðéà ,'äúçLä' ¨¨¤¤¡©©§¨¨¥¤¨§©

,äøæ äãBáòå äåøòiabl dzgyd oeyl epivn oky,äåøò øác ¤§¨©£¨¨¨§©¤§¨
áéúëc(ai e ziy`xa) leand xec iablúà øNa ìk úéçLä ék' ¦§¦¦¦§¦¨¨¨¤

,'õøàä ìò Bkøcoke ,zeixra elwlwy mzzgyd dzid mye ©§©¨¨¤
`id 'dzgyd' oeyl zernynáéúëc ,äøæ äãBáò(fh c mixac)ït' £¨¨¨¦§¦¤

Bà øëæ úéðáz ìîñ ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúéçLz©§¦©£¦¤¨¤¤¤§©¨¨¤©§¦¨¨
,'äá÷ð`id zepaxwa dxen`d dzgyd oeyl zpeeky `vnp §¥¨

mda mzgyn' xn`py oeike ,dxf dcear e` dexr xac ly dzgydl
ilral dzgyd ly zepexqg ilra yiwdl aezkd zpeek ixd 'ma men

,mineney cnll,Ba ìñBt íenäL ìk,oaxw oebkäåøò øác Ÿ¤©¥§©¤§¨
äøæ äãBáòåok mb,Ba ïéìñBtdexr xeqi` dndaa dyrp m` okle ©£¨¨¨§¦

oebk ,dxf dcear xeqi` da dyrpy e` ,'raxp' e` 'raex' oebk
,daxwdl dleqt `id ixd 'carp' e` 'dvwen'ìñBt íenä ïéàL ìëå§Ÿ¤¥©¥
.Ba ïéìñBt äøæ äãBáòå äåøò øác ïéà ,Ba¥§©¤§¨©£¨¨¨§¦

:epizpyna `pzd zhiy z` `xnbd zx`an df it lreøNòî éàäå§©©£¥
,dnda ly df xyrne -àîeî déa ìéñt àìå ìéàBäoi`y oeik - ¦§Ÿ¨¦¥¨
,xyrzdln elqet menáéúëc(bl fk `xwie) dnda xyrn iablàì' ¦§¦Ÿ

,'epøéîé àìå òøì áBè ïéa øwáédnz dnda oia wecai `l ,xnelk §©¥¥¨©§Ÿ§¦¤
,ycwzz zixiyr xearzy odn efi` `l` ,men zlraläåøò øác§©¤§¨

déa ìéñt àì énð äøæ äãBáòå.xyrnl dze` milqet mpi` ok mb - ©£¨¨¨©¦Ÿ¨¦¥
oky ,`ziixaa miiepnd zepexqgd md el` mixeqi`eòaøðå òáBøedf ¥©§¦§¨

,äåøò øáceãáòðå äö÷eîedfïðúàå ,äøæ äãBáòeci lr dyrp §©¤§¨§¤§¤¡¨£¨¨¨§¤§¨
øéçîe ,äåøò øácalkL÷zéàywed -,ïðúàìmen lray enke §©¤§¨§¦¦§©§¤§¨

.xyrna miaiig el` lk s` ,dnda xyrna aiig
s`e :zx`ane `xnbd dtiqenñBðéâBøcðàå íeèîeèly `pzd daix §§©§§¦

c oeik ,`ziixaay `nw `pz zrck ,xyrna aiigl epizpyn,øáñ÷̈¨©
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àéöåîä äéìò êøáì [æë.[46]פת אכילת קודם שנוטלים כפי - כראוי ידיו ליטול וצריך -

zetqede mipeiv

(63:·"Ò ËÚ˜ ÔÓÈÒגמר אם בשתיה אבל באכילה זה וכל
ואפי' ולברך לחזור צריך נמלך ואח''כ עוד לשתות שלא בלבו
המזון ברכת ונברך כוס תנו אמר אלא בפירוש בלבו גמר לא
סילוק ה''ז כוס בלא המזון ברכת ונברך בואו אמר אם וה''ה
לברך צריך לשתות נמלך אח''כ ואם משתיה הדעת והיסח

ברכה. בלא אוכל לאכילתו וחוזר נמלך אם אבל בתחלה
(64:‰"Ò ËÚ˜ 'ÈÒהמוציא ולברך לחזור שצריך מקום וכל

לאכילת כראוי ידיו וליטול לחזור צריך - הדעת היסח משום
ידיו משמירת דעתו הסיח פת מאכילת דעתו שהסיח שכיון פת,
נטלן אם אף פת לאכילת לו מועילים אינם האחרונים (ומים

פת. לאכילת בהם נתכוין ולא הואיל כראוי
שלא65) בלבו שגמר אף . . סעודתו גמר וד': א' סעיפים

אדם של שדרכו כיון הדעת והיסח סילוק זה אין עוד לאכול
בסעודה ברכה זקוק נמלך ואין בסעודתו לפעמים נמלך להיות
סילוק ה''ז המזון ברכת נברך שאמר שכיון . . אומרים ויש . .
. המוציא לברך צריך לאכול נמלך ואם מהסעודה הדעת והיסח

להקל. ברכות ספק הלכה ולענין .
אע''פ66) אחרונים מים ידיו נטל אם . . הכל ולדברי ה: סעיף

לברך וצריך לגמרי הדעת והיסח סילוק ה''ז הכוס נטל שלא
בין הפסק משום לשתות ולא לאכול רשאי אינו בברכה ואפי'
מים וליטול לחזור רוצה א''כ אלא המזון לברכת אחרונים מים
נעשו הראשונים שמים המזון לברכת סמוך אח''כ אחרונים
שנטלם אף המזון ברכת להם לסמוך לחשבם ואין בעלמא כמים

אחרונים. בתורת

•

zay zekld - jexr ogley

שבת„ נר לשבת ונר לקידוש יין לקנות משגת ידו אין ואם
מקום מכל התורה מן הוא היום שקידוש פי על ואף קודם
הפת על לקדש אפשר וגם סופרים מדברי אלא אינו היין על
ביתו בני שמצטערין ביתו שלום משום קודם שבת נר ולפיכך
די אצלו לאכול אחד נר לו יש אם ולכן ולאכול בחשך לישב

: לקידוש יין כך אחר ויקנה בכך

דלוק‰ נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד האנשים אחד
בבית שמצויות מפני יותר בו מוזהרות שהנשים אלא בשבת
לכך עולם של נרו כבתה שהיא מפני ועוד הבית בצרכי ועוסקות

אף ולפיכך שקלקלה מה שתתקן שבת נר הדלקת מצות לה נתנו
טוב מקום ומכל קודמת האשה בעצמו להדליק הבעל ירצה אם
חדרים בשאר ידליק וגם והנרות הפתילות בתיקון יתעסק שהוא
מדליק הבעל יולדת כשהאשה ונוהגין שם מדלקת אשה שאין
נדה שהיא אע"פ השבתות בשאר אבל הראשונה בשבת ומברך

כשהיא פעם בכל פ"ח):וכן סי' (עיין בעצמה מברכת נדה

Âאינו שאז לפי גדול היום בעוד להדליקו למהר יקדים לא
להדליק רוצה ואם יאחר לא וגם שבת לכבוד שמדליקו ניכר
סמוך שעה באותה שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד הנר
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בסעודה ברכה זקוק נמלך ואין בסעודתו לפעמים נמלך להיות
סילוק ה''ז המזון ברכת נברך שאמר שכיון . . אומרים ויש . .
. המוציא לברך צריך לאכול נמלך ואם מהסעודה הדעת והיסח

להקל. ברכות ספק הלכה ולענין .
אע''פ66) אחרונים מים ידיו נטל אם . . הכל ולדברי ה: סעיף

לברך וצריך לגמרי הדעת והיסח סילוק ה''ז הכוס נטל שלא
בין הפסק משום לשתות ולא לאכול רשאי אינו בברכה ואפי'
מים וליטול לחזור רוצה א''כ אלא המזון לברכת אחרונים מים
נעשו הראשונים שמים המזון לברכת סמוך אח''כ אחרונים
שנטלם אף המזון ברכת להם לסמוך לחשבם ואין בעלמא כמים

אחרונים. בתורת

•

zay zekld - jexr ogley

שבת„ נר לשבת ונר לקידוש יין לקנות משגת ידו אין ואם
מקום מכל התורה מן הוא היום שקידוש פי על ואף קודם
הפת על לקדש אפשר וגם סופרים מדברי אלא אינו היין על
ביתו בני שמצטערין ביתו שלום משום קודם שבת נר ולפיכך
די אצלו לאכול אחד נר לו יש אם ולכן ולאכול בחשך לישב

: לקידוש יין כך אחר ויקנה בכך

דלוק‰ נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד האנשים אחד
בבית שמצויות מפני יותר בו מוזהרות שהנשים אלא בשבת
לכך עולם של נרו כבתה שהיא מפני ועוד הבית בצרכי ועוסקות

אף ולפיכך שקלקלה מה שתתקן שבת נר הדלקת מצות לה נתנו
טוב מקום ומכל קודמת האשה בעצמו להדליק הבעל ירצה אם
חדרים בשאר ידליק וגם והנרות הפתילות בתיקון יתעסק שהוא
מדליק הבעל יולדת כשהאשה ונוהגין שם מדלקת אשה שאין
נדה שהיא אע"פ השבתות בשאר אבל הראשונה בשבת ומברך

כשהיא פעם בכל פ"ח):וכן סי' (עיין בעצמה מברכת נדה

Âאינו שאז לפי גדול היום בעוד להדליקו למהר יקדים לא
להדליק רוצה ואם יאחר לא וגם שבת לכבוד שמדליקו ניכר
סמוך שעה באותה שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד הנר
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הקדמה זו אין לאלתר שבת עליו שמקבל כיון כי רשאי להדלקה
זמניות ורביע שעה שהוא ולמעלה המנחה מפלג שיהא ובלבד

רס"א). סי' (עיין הלילה קודם

צריך מיד שבת עליו קיבל ולא גדול היום בעוד הנר הדליק ואם
ההדלקה שתהיה כדי שבת לצורך ולהדליקו ולחזור לכבותו
שהיו הקדמונים סמכו ומכאן השבת לכבוד שהיא ניכרת עצמה
שיצוו ברכו קודם לבתיהם הכנסת מבית התינוק[ו]ת משגרים
אז מקבלים שאינן כיון מנחה קודם ידליקו ולא אז להדליק

השבת: את עליהם

Êונאסר השבת עליו חל שבת נר שהדליק שכיון אומרים יש
שבת עליו מקבל שאינו התנה כן אם אלא מלאכה בעשיית
והדליקו שברכו שאחר הנשים נוהגות זה פי ועל זו בהדלקה
הנרות בה שהדליקו שבידן הפתילה לארץ משליכות הנרות
אבל זו הדלקה בגמר שבת עליהן חל שכבר אותה מכבות ואינן
ואין הן אחת הדלקה מצות שכולן הרבה נרות להדליק יכולות

ההדלקה. גמר אחר עד חלה השבת קבלת

כלל תלויה שבת קבלת שאין ואומרים זה על חולקים ויש
שכיון שבת של ערבית תפלת בהתחלת אלא נרות בהדלקת
(ומכל עיקר וכן ממלאכתם פורשים הכל ברכו הש"ץ שאמר
כמו ההדלקה אחר לאלתר שבת שיקבל צריך הכל לדברי מקום

למעלה). שנתבאר

המדלקת אשה שאותה הראשונה כסברא הוא המנהג אבל
אבל תחלה מנחה תתפלל ולכן זו בהדלקה עליה שבת מקבלת
אשה אותה ואפילו ברכו עד במלאכה מותרים הבית בני שאר
זו בהדלקה שבת מקבלת שאינה בלבה אפילו תחלה התנית אם
אין הצורך במקום שלא אבל הצורך במקום זה תנאי לה מועיל
לפי כלל מועיל תנאי שאין אומרים שיש לפי התנאי על לסמוך

שבת. נר בהדלקת תלויה שבת שקבלת האומרים דעת

ובהן המצוה עיקר שהן השלחן שעל הנרות כשהדליקה זה וכל
ובשאר בבית שמדלקת הנרות שאר אבל השבת קבלת תלויה
לעשות לה ומותר הכל לדברי בהן תלויה שבת קבלת אין חדרים

השלחן. שעל נרות שתדליק עד המלאכות כל אחריהן

כלל מנהג שום בו אין המדליק באיש אבל באשה זה וכל
נרות בהדלקת תלויה שבת קבלת שאין הדין עיקר על ומעמידין

לכתחלה: להתנות טוב מקום ומכל ברכו באמירת אלא

Áחייבים האשה ואחד האיש אחד ויו"ט שבת של נר המדליק
של נר להדליק אקב"ו אמ"ה בא"י לעשייתן עובר לברך
מדברי מצות כל שאר על שמברכים כדרך יו"ט של או שבת

לעשייתן. עובר סופרים

תברך שאם שסוברין לפי ההדלקה אחר שמברכים והמנהג
מדליקין ביו"ט ואף להדליק אסורה ותהא לשבת קיבלה תחלה
קודם פעמים אותה לברך אחת בברכה לחלק שלא כדי תחלה

אינה לעשייה עובר הברכה שתהא וכדי כך אחר ופעמים הדלקה
הנר לפני ידה שמשימה דהיינו הברכה אחר עד האור מן נהנית
ונהנית ידה מסירה ואז הברכה גמר אחר עד ההדלקה אחר מיד

לעשייה: עובר נקרא וזה האור מן

Ëנר להדליק צריכים לביתם חוץ ללמוד ההולכים בחורים
לפי שם אוכלים שאינם אע"פ עליו ולברך בחדרם שבת
בעץ יכשל שלא כדי אכילה בלא אף חובה בשבת נר שהדלקת
בכל ומדליק אשתו אצל שהוא מי אבל למעלה כמ"ש ואבן
לברך צריך אין למעלה שנתבאר כמו בשבת שם שהולך החדרים
כשאינו אבל אכילה בבית בשבילו מברכת שאשתו לפי עליהם
שם מיוחד חדר לו כשיש אשתו בברכת נפטר אינו אשתו אצל

שמתארח. במקום

הבית שבעל אלא לו יש אם (ואפילו שם מיוחד חדר לו אין ואם
אין שלו) נר שם להדליק הבית הבעל וצריך ג"כ שם משתמש
במקום בית שלום לו שיש כיון כלל שם להדליק צריך האורח
במה מקיים הוא שבת נר הדלקת מצות וגם שם שהוא

(משלו). בביתו שבת נר שמדליקים

שם מדליקים אם אפילו (או בביתו שידליק מי לו אין אם אבל
הוא אם אף בהדלקתם נפטר אינו משלו מדליקים שאינן אלא
שלחנם על שסמוך כגון בהדלקתם נפטר אצלם שכשהיה בענין
עכשיו מקום מכל שלהם בנר ונפטר ביתם בני מכלל שנעשה
מצות לקיים הוא צריך אלא) בנרם נפטר אינו אצלם שאינו

שבת נר הביתהדלקת לבעל פרוטה שיתן ע"י שהוא במקום
שלו בנר חלק הבית בעל לו שיקנה או שלו בנר עמו להשתתף
דברים (במה חנוכה נר לענין תרע"ז בסי' שיתבאר כמו במתנה
בעל שלחן על סמוך הוא אם אבל משלו שם כשאוכל אמורים
הבית בעל של בנרו ויוצא הבית בעל של ביתו כבני נעשה הבית
כשאין זה וכל שם) שיתבאר כמו כלל עמו להשתתף צריך ואינו

שם: מיוחד חדר לו

Èכל ומברכים אחד שלחן על שאוכלין בתים בעלי ג' או ב'
ברכה כאן שיש לומר מפקפקין יש שלו מנורה על אחד
הראשון שהדליק מנרות מרובה אורה שם יש שכבר לפי לבטלה
בה יש בבית אורה שניתוספה מה שכל המנהג מיישבין ויש
מקום ומכל זוית בכל אורה להנאת יתירה ושמחה בית שלום
קנים לה שיש אחת במנורה שנים יברכו לא דעתם לפי אפילו

הרבה.

שאינו אע"פ לו המיוחד בחדר לברך השני יכול הכל ולדברי
שנתבאר מטעם אכילה צורך שום שם משתמש ואינו שם אוכל
משתמש הראשון אם לראשון המיוחד בחדר ואפילו למעלה
השני יכול שם היה לא ועדיין חדר באותו אכילה צרכי שום
על ולברך הראשון לו שיקנה ממה או משלו שם להדליק

נרותיו: אצל כלום ישתמש לא שהוא אע"פ זו הדלקה

דֿי סעיפים המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלק
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וצומח:] דומם ענין לביאור חוזר [ועתה

äìòîì éçä ïëå íîåãäî äìòîì çîåöä êëìå
íîåãã úåìùìúùää øãñ éôë åäæù ,'åë çîåöäî
øôòå íîåãä úðéçáù ,úåîìåòá øáãî éç çîåö
äìòîì éçå çîåöå äùòî óåñ úðéçá àåä õøàä

.õøàì åîã÷ íéîù ïéðò àåäå ,äâøãîá åðîî

éøä ,äîåã÷ä äáùçîá ïùøù ãöî íå÷î ìëîå
.äáùçîá íìåëì äîã÷ à÷åã õøà

שהשמים דאע"פ וארץ, שמים בענין שהוא כשם
קדמה הארץ הרי במעשה, לה וקדמו מהארץ נעלים
דומם בענין הוא כך - העליונה במחשבה לשמים
למטה הוא שהדומם גופא), (שבארץ כו' צומח
מן למטה היא שהארץ (כמו כו' וחי מצומח במדריגה
עליונה, (במחשבה הדומם שורש מ"מ אך השמים),
הצומח מן למעלה הוא הקדומה") "מחשבה הנק'

מעשה". "סוף שהוא לפי והחי,

פירוש:

שהדומם הוא, כו' וחי לצומח דומם בין ההבדל
של ענין שום בו ניכר שלא הגשמיות, תכלית הוא
חיות בו שאין דאע"פ כהצומח, [דלא רוחנית חיות
מכל כו'), ותנועה נפש בהם (שיש חיים בעלי כמו
בצמיחה המתבטאת רוחנית, חיות בו שיש ניכר מקום

וכו']. לגדלות מקטנות

כמו הם כו' והחי הצומח גופא, שבארץ ונמצא,
איזה בהם שניכר מאחר שבארץ, (רוחניות) "שמים"
שבארץ", "ארץ הוא הדומם ואילו רוחנית, חיות

הגשמיות. תכלית

שבנ"י היא, העולמות כל בבריאת הכוונה ותכלית

שגם עד העולם, גשמיות בתוך אלקות ימשיכו
גמור הסתר של מצב (שהוא ממש דומם של ה"חשך"
אלקות גילוי שיהי' היינו לאור, יתהפך רוחניות) על

ממש. הגשמי בדומם גם

ר זה מצוות[שמטעם הם כולן התורה מצוות וב
ו"מבטלין גשמיים, בחפצים הנעשות דוקא, מעשיות
אפשר כשאי מעשיית מצוה לקיום תורה תלמוד
ותכלית האדם כל זה כי משום אחרים, ידי על לעשותה
בתחתונים דירה ית' לו להיות לעוה"ז וירידתו בריאתו
דייקא הגשמית הארץ כל את ה' כבוד וימלא . . דוקא

יחדיו"]. בשר כל וראו

מעשה, וסוף הגשמיות תכלית שהדומם, מה וזהו
תחילה. במחשבה עלה

äçîö àéöåäì úìåëéäå çëä ùé äá à÷åã ïëì
øáãîäå éçäå çîåöä ïëìå .äìòðä äùøù ãöî

:'åë äðîî íéìá÷î íìåë
באה וחי הצומח שורש על הדומם שורש מעלת
(מתחת למטה שהוא כפי הגשמי בדומם גם ביטוי לידי

ובשנים: והחי), הצומח למדריגת

הצמיחה, כח נמצא הגשמי העפר ביסוד (א)
מהכח ואילנות... עשבים הם מאין יש תמיד "המצמיח
והם ורוחני, "אין" הצומח] [הכח שהוא שבו, הצומח
הוא מאין יש לברוא שהכח גשמיים", כו'] [העשבים
לברוא ויכולתו בכחו לבדו ד"הוא סוף", "אין של כח

מאין". יש

שהתהוות (עד הדומם מן חיותו מקבל הצומח (ב)
הארץ עפר מן הי' בראשית ימי בששת ומדבר חי הצומח

העפר). מן הי' הכל וכמחז"ל גו'"), הארץ ("תוצא

` wxt dcedi eil` ybie d"c

•

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

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

גלויÊ"ÙÏÂ(יד) בבחי' מדריגות ב' שיש עכ"פ יובן הרי
אחר שבא האור גלוי הא' למעלה ב"ה אא"ס
לענין ששייך כנ"ל סתרו חשך שנקרא וההעלם הצמצום
היה ומתחלה כו' ש"ע וכברייתו עכ"פ לעולמות ההשפעה
זה אור גלוי להיות א"ע לצמצם מעצמו זה חסד חפץ

גלוי תלוי ואח"כ כו' בתחלהבקו"ח צמצום שע"י זה אור

מ"ד המשכת יומשך ממש זה שלפ"ע דוקא מ"ן העלא' ע"י
בשיר שברמשא הרננה ענין והוא כו' ההעלם גלוי שהוא
שירה ובלילה כמ"ש דאורייתא ברננה ובנשמות המלאכים
גלוי אור שזהו ביום חסד של חוט עי"ז נמשך שאז עמי
דבי"ע ומלאכים שנשמות שגם כו' קו"ח שנקרא העצמות
צדקתך בפי' כנ"ל צדקתך שנקרא דאצי' למל' מ"ן מעלין
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וצומח:] דומם ענין לביאור חוזר [ועתה

äìòîì éçä ïëå íîåãäî äìòîì çîåöä êëìå
íîåãã úåìùìúùää øãñ éôë åäæù ,'åë çîåöäî
øôòå íîåãä úðéçáù ,úåîìåòá øáãî éç çîåö
äìòîì éçå çîåöå äùòî óåñ úðéçá àåä õøàä

.õøàì åîã÷ íéîù ïéðò àåäå ,äâøãîá åðîî

éøä ,äîåã÷ä äáùçîá ïùøù ãöî íå÷î ìëîå
.äáùçîá íìåëì äîã÷ à÷åã õøà

שהשמים דאע"פ וארץ, שמים בענין שהוא כשם
קדמה הארץ הרי במעשה, לה וקדמו מהארץ נעלים
דומם בענין הוא כך - העליונה במחשבה לשמים
למטה הוא שהדומם גופא), (שבארץ כו' צומח
מן למטה היא שהארץ (כמו כו' וחי מצומח במדריגה
עליונה, (במחשבה הדומם שורש מ"מ אך השמים),
הצומח מן למעלה הוא הקדומה") "מחשבה הנק'

מעשה". "סוף שהוא לפי והחי,

פירוש:

שהדומם הוא, כו' וחי לצומח דומם בין ההבדל
של ענין שום בו ניכר שלא הגשמיות, תכלית הוא
חיות בו שאין דאע"פ כהצומח, [דלא רוחנית חיות
מכל כו'), ותנועה נפש בהם (שיש חיים בעלי כמו
בצמיחה המתבטאת רוחנית, חיות בו שיש ניכר מקום

וכו']. לגדלות מקטנות

כמו הם כו' והחי הצומח גופא, שבארץ ונמצא,
איזה בהם שניכר מאחר שבארץ, (רוחניות) "שמים"
שבארץ", "ארץ הוא הדומם ואילו רוחנית, חיות

הגשמיות. תכלית

שבנ"י היא, העולמות כל בבריאת הכוונה ותכלית

שגם עד העולם, גשמיות בתוך אלקות ימשיכו
גמור הסתר של מצב (שהוא ממש דומם של ה"חשך"
אלקות גילוי שיהי' היינו לאור, יתהפך רוחניות) על

ממש. הגשמי בדומם גם

ר זה מצוות[שמטעם הם כולן התורה מצוות וב
ו"מבטלין גשמיים, בחפצים הנעשות דוקא, מעשיות
אפשר כשאי מעשיית מצוה לקיום תורה תלמוד
ותכלית האדם כל זה כי משום אחרים, ידי על לעשותה
בתחתונים דירה ית' לו להיות לעוה"ז וירידתו בריאתו
דייקא הגשמית הארץ כל את ה' כבוד וימלא . . דוקא

יחדיו"]. בשר כל וראו

מעשה, וסוף הגשמיות תכלית שהדומם, מה וזהו
תחילה. במחשבה עלה

äçîö àéöåäì úìåëéäå çëä ùé äá à÷åã ïëì
øáãîäå éçäå çîåöä ïëìå .äìòðä äùøù ãöî

:'åë äðîî íéìá÷î íìåë
באה וחי הצומח שורש על הדומם שורש מעלת
(מתחת למטה שהוא כפי הגשמי בדומם גם ביטוי לידי

ובשנים: והחי), הצומח למדריגת

הצמיחה, כח נמצא הגשמי העפר ביסוד (א)
מהכח ואילנות... עשבים הם מאין יש תמיד "המצמיח
והם ורוחני, "אין" הצומח] [הכח שהוא שבו, הצומח
הוא מאין יש לברוא שהכח גשמיים", כו'] [העשבים
לברוא ויכולתו בכחו לבדו ד"הוא סוף", "אין של כח

מאין". יש

שהתהוות (עד הדומם מן חיותו מקבל הצומח (ב)
הארץ עפר מן הי' בראשית ימי בששת ומדבר חי הצומח

העפר). מן הי' הכל וכמחז"ל גו'"), הארץ ("תוצא

` wxt dcedi eil` ybie d"c
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גלויÊ"ÙÏÂ(יד) בבחי' מדריגות ב' שיש עכ"פ יובן הרי
אחר שבא האור גלוי הא' למעלה ב"ה אא"ס
לענין ששייך כנ"ל סתרו חשך שנקרא וההעלם הצמצום
היה ומתחלה כו' ש"ע וכברייתו עכ"פ לעולמות ההשפעה
זה אור גלוי להיות א"ע לצמצם מעצמו זה חסד חפץ

גלוי תלוי ואח"כ כו' בתחלהבקו"ח צמצום שע"י זה אור

מ"ד המשכת יומשך ממש זה שלפ"ע דוקא מ"ן העלא' ע"י
בשיר שברמשא הרננה ענין והוא כו' ההעלם גלוי שהוא
שירה ובלילה כמ"ש דאורייתא ברננה ובנשמות המלאכים
גלוי אור שזהו ביום חסד של חוט עי"ז נמשך שאז עמי
דבי"ע ומלאכים שנשמות שגם כו' קו"ח שנקרא העצמות
צדקתך בפי' כנ"ל צדקתך שנקרא דאצי' למל' מ"ן מעלין
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

ממש שבעצמות טובך רב לבחי' גם מעוררים מ"מ ירננו
לאור שקדם החשך בחי' והיינו כנ"ל לגלוי מהעלם שיאיר
עבדו ואח"כ תחלה ברננה לפניו באו שיזכיר צריך הי' וע"ז
האור גלוי בחי' הוא הב' מדריגה אבל כו' בשמחה ה'
לעולמות השפעה מבחי' שלמעלה ממש ב"ה א"ס דעצמות
מ"ן העלאת לבחי' א"צ ע"ז ואור מחשך למעלה שזהו
מקור מבחי' בערך מובדל שהוא מאחר כלל ברינה
אדל"ת שום אין כי כלל באדל"ת תלוי אינו שזה להשפעה
לבד השמחה ע"י מתגלה שהוא רק וכלל כלל לשם מגיע
ומוח שבלב עבודה ע"י ולא מצוה של שמחה ע"י ודוקא
המצו' מצד רק אלא המקבל העלא' מצד בא שהוא בשמחה

וזהו (וכמשי"ת) דוקא בשמחה נעשית היא כאשר בעצמ'
ובטוב בשמחה המצות בעבודת דקאי בשמחה ה' את עבדו
כמו ממש ב"ה א"ס עצמות אור לגלוי מעוררי' שבזה לבב
בדביקות מ"ן העלא' שום לשם יגיע שלא בעצם שהוא
ומה כמשי"ת כו' עליון היותר בתענוגים אהבה והתפעלות
וכל בשמחה ה' את עבדו כמ"ש בזה עבודה לשון שאמר
הוא הענין כידוע ובירור והעלאה תיקון בחי' הוא עבודה
כלל מ"ן העלאת בחי' זה אין המצות דמעשה זאת שעבודה
להשראת קיבול בית כלי שיהי' לבד כלי תיקון בחי' רק
הקב"ה נתאוה וכמאמר ממש מעצמותו ב"ה א"ס אור גלוי

ממש: לו דירה בתחתונים דירה לו להיות

dkepgd xry
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שניÂ‰�‰ג) תולעת וארגמן תכלת בחי' ד' הי' במשכן
וארון ומזבח ושולחן מנורה כלי' ד' וכנגדן ושש,
זה ולהבין בפנימי' וגם במקיפי' ישנם אלו מדריגות כי
שהוא תכלה מל' אהבה בחי' היא תכלת הנה האדם בנפש
בחי' הוא שני ותולעת ית' להשם ואהבה כליון בחי'
בחי' הוא וארגמן יראה, גבורה בחי' שהיא אדמומי'

המלאכי' משמות ר"ת שארגמ"ן וזהו חו"ג, התכללות
אוריאל גבריאל מיכאל המרכבה חיות ד' על הממוני'
שעולה בד בחי' הוא ושש התכללות, בחי' שהיא כידוע
והוא תערובות שאין עצמי' שהוא לבן גוון הוא וגם יחידי
שיש המסותרת אהבה כנגד היא זו ובחי' לבנוני' בחי'

טבעי'. אהבה שהיא מישראל בכאו"א

mya iz`xw d`x
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a"lxz - l`eny zxez

‰„Â·Ú·Â'שיהי הארץ בקרב לרוב וידגו כתיב הנה
להמשיך דהיינו בארץ שבים דגים במדריגת
יודעים ואינם בים היו לא עדיין ואם לארץ, עליונים גילויים
כי קרי"ס, הי' לזה מהים, ימשיכו האיך ים הוא מה עדיין
היו ומופתים אותות כי קרי"ס הי' למה מובן אינו לכאורה
קרי"ס אבל בנ"י, את לצאת פרעה הניח שלא מפני נצרכים
שהם תומ"צ להם ליתן עתיד שהי' מפני אך נצרך, הי' למה
עלמא עם דאתכסייא עלמא שמחברים ספינה מדריגות
ובכל עת בכל הכח להם וניתן בים העבירם לכן דאתגלייא,
וזהו אלקות, המשכות ימשיך מצוה מקיים כשישראל רגע
הוא ספון רמ"ח, בגימט' מחקק ספון, מחוקק חלקת מ"ש
עילאה ה"א הוא וה"א ה' ספון הוא ספינה כי ספינה מלשון
אשר טובך רב מה כמ"ש א"ס ספון ובו עילאה שכינתא
שאין במים לילך יכולים שבספינה וכמו כתר, בגימט' צפנת

הם מצות כי ממש א"ס ממשיכים המצות כן סוף, להם
הים כלל ודרך שבכתר, ממל' שרשו מל' וכתר המלך מצות
שרשו האין אבל תמצא, מאין והחכמה החכמה ים הוא
להתהוות יכול הי' ממנו אשר ממש א"ס והוא אמיתי מיש
ע"י הוא ע"ס מספר שנתהווה ומה שיעור אין עד ספי'
עבודת וזהו ממש א"ס ממשיכים המצות וע"י עצום צמצום
דאתגלייא לעלמא דאתכסייא מעלמא להמשיך הצדיקים
עשיית דבעת רצה"ע, לעשות א"ע שמקשר ע"י דהיינו
גשמי' היא והמצוה דאתכסייא בעלמא אז ה"ה המצוה
עשה לעו"ז זה את אך עולמות, הב' ומחבר אתגלייא וה"ה
לשון הוא אשר כי בקדושה עונג שיש דכמו האלקים
הוא נגע כי נגע ה"ה ח"ו במצות פוגמים אם כמ"כ תענוג,
תשובה לזה העצה כי נואש יאמר לא ואעפ"כ ענג, היפך

דליבא. מעומקא

xteb ivr zaz jl dyr d"c
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ע"א.1. פ"ח שבת

סופית).2. (כ"ף קודש יד כתב בגוף הוא כן

י"ג.3. משנה ד פרק

ד.4. קי, תהילים

פקודי.5. פ' ריש תורה לקוטי

כח.6. כט, דברים

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a"xrz mixn`nd jynda mixeriy' jezn

ÍÈÈ˘‰ ÔÂˆ¯Î Â˙¯„‚‰Â '¯˙Î'· ÌÈ˘Â¯ÈÙ '‚
‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÏ‡˘ .˙ÂÓÏÂÚÏ

ìàøùé åîéã÷äù äòùáתורה מתן åãøéלפני òîùðì äùòð
äùòð ãâðë ãçà íéøúë éðù íäì åøù÷å úøùä éëàìî

òîùð ãâðë ãçàå1,
éðôî àåä íéøúëä íäì åðúéðù äîã àåä ïéðòä úåòîùîå
òîùð íéîéã÷î åéä íà ìáà ,òîùðì äùòð åîéã÷äù

íéðúåð åéä àì äùòðìאת ùלהם éôì íéøúë éðùäכאשר

,äéùòä ìéáùá àåä äòéîùäכל קודם כאשר כלומר

זה לעשות, מחליטים כך ואחר הענין את ומבינים שומעים

הקדמת עניין ורק כתרים, לתת ראוי שבשבילה מעלה לא

הכתרים את לתת ראוי שבשבילה מעלה היא לנשמע נעשה

לישראל.

åהדברים להמשך סתירה לכאורה זה הרי ביאור, דרוש

íéøúë éðùäù òîùî 'åë äùòð ãâð ãçà êë øçà øîåàùë
òîùðå äùòð åøîàù íåùî ÷ø ïäלזה åðéàוהראיה éøäù

äùòð åîéã÷äù äî ãâð ãçàå òîùðå äùòð ãâð ãçà øîåà
òîùðìולא נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד רק אלא

ההקדמה עניין את äùòðמזכיר åîéã÷äù äî ïåøúéä äéàå
.'åë òîùðì

,íéëàìîä éãé ìò àåä íéøúëä úðéúðù äî ïéáäì êéøö íâ
íéîòôì àìäåהקב"ה ידי על היא הכתרים שנתינת נאמר

זה וענין äáøבעצמו, ùøãîá åðéöîפרשתóåñ íéùåã÷
ã"ê ÷øô2נא â'מרשם åì åøèò äðéãîä éðáù êìîì ìùî

,'åë úåøèòבראשם ושתים אחת בראשו נתן המלך עשה מה

בניו, íéðåéìòäשל êë(המלאכים íåé(כלומר ìëá íéøéúëî
ïäù úåøèò 'â àåä êåøá ùåã÷äìכנגדúåùåã÷ 'â,ìèð

åéðáהקב"ה ùàøá ïúð íéðùå åùàøá ïúðå ãçàעם)

מהמדרש.,ישראל) כאן עד

בפירוש רואים ùåã÷äîוכאן àåä úåøèòä úðéúðã éøä ¯
åîöòá àåä êåøáבניו בראש שניים øîåàשנתן ïàëå

המאמר את פתח בו חכמינו úøùäבמאמר éëàìî åãøé
'åë åøù÷å,בעצמו הקב"ה íùאמנםêàולא íâבמדרש

הלשוןøîåàרבה åë'.את íéøéúëî íéðåéìòäכלומר

מכתירים הם ששם אלא המלאכים, ידי על היא שההכתרה

לעם הכתרים את נתנו שהם משמע תורה ובמתן הקב"ה את

ישראל.

בו העיקרי הנושא את לפתוח כדי כאן הובאו אלו שאלות

הכתר. של עניינו - לעסוק הולך

äðäåכתר במושג הקשורות נוספות úåáàãשאלות äðùîá3

úåëìî øúëå äðåäë øúëå äøåú øúë ïä íéøúë 'â àúéà
ïäéáâ ìò äìåò áåè íù øúëå,המשנה לשון כאן עד -

ביאור נאמרéøäוצריך זו ïàëåבמשנה íéøúë 'â ùéù
תורה במתן כתרים לישראל נתנו השרת øîåàכשמלאכי

.'åë íéøúë 'á ÷ø íäì åøù÷ùהכתר כאן נזכר לא ומדוע

השלישי?

ïä íéøúë 'â äðùîá áåúëù äî ïéáäì êéøö íâולכאורה

íéøúë 'ã ïä úåèøôá éøäיחדàì äîìå áåè íù øúë íò
ïä íéøúë 'ã øîàéå ,íéøúëä ìë ïéðîá áåè íù øúë áéùç

.'åë
íâåנוסף ùמשמעותåäîדיוק ïåùìäטוב שם äìåòכתר

.'åë ïäéáâ ìò
ïéå÷ 'â Y äøåú ,úåëìî ,äðåäë

íéøúë 'âä äðäåבמשנה åë'שנאמרו äøåú øúëכהונה

÷ïéåומלכות, 'âäá ïä ììë êøãáהקב"ה של הגילוי -

שמאל ימין – קוין לשלשה בכללות מתחלק בעולמות

תפארת גבורה חסד ïéîéä,ואמצע, å÷á àåä äðåäë øúëã ,
ïäëã òåãéëåישראל עם את åîëåהמברך ãñçä úðéçá àåä

íìåòì ïäë äúàå áåúëù4כתוב לא זה בפסוק אמנם -

זה מפסוק נלמד זאת בכל אבל חסד, המושג את בפירוש

éà÷ã(שמדבר)ãñçä úðéçá ìòבלשון שמשתמש מזה

äúà"אתה", ïéá ùøôää åäæù éåìéâ úðéçá àåä äúàã
,'åë çëåðì äúàã àåäìבצורה אליו לפנות ניתן שנוכח מי

אלא לדבר אפשר אי נוכח שלא אדם ואילו אתה, - ישירה

הוא, - נסתר בלשון éåìéâשכיוןåרק úðéçá àåä ãñçלכן

החסד בחינת את מסמלת "אתה" éåìéâהמילה úéùàø àåäå
úåãîä,המידות כל שבין הראשונה המידה היא החסד

למוחין בניגוד גילוי, של עניין זה המידות כללי ובאופן

כידוע העלם, לה'5שעניינם "הנסתרות הפסוק פירוש
ולבנינו" לנו והנגלות י"ה6אלוקינו בחינת הם שהנסתרות ,

של ו"ה בחינת הם והנגלות המוחין, שכנגד הוי' שם של
המידות, שכנגד נגלות) (ו"ה – הוי' íâהחסדàø÷ðùשם

'åë íåé ïëהחסד ומידת וגילוי, אור הוא יום של שעניינו

כדברי המידות כל עם שהולכת העיקרית המידה היא
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ע"א.1. פ"ח שבת

סופית).2. (כ"ף קודש יד כתב בגוף הוא כן

י"ג.3. משנה ד פרק

ד.4. קי, תהילים

פקודי.5. פ' ריש תורה לקוטי

כח.6. כט, דברים

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a"xrz mixn`nd jynda mixeriy' jezn

ÍÈÈ˘‰ ÔÂˆ¯Î Â˙¯„‚‰Â '¯˙Î'· ÌÈ˘Â¯ÈÙ '‚
‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÏ‡˘ .˙ÂÓÏÂÚÏ

ìàøùé åîéã÷äù äòùáתורה מתן åãøéלפני òîùðì äùòð
äùòð ãâðë ãçà íéøúë éðù íäì åøù÷å úøùä éëàìî

òîùð ãâðë ãçàå1,
éðôî àåä íéøúëä íäì åðúéðù äîã àåä ïéðòä úåòîùîå
òîùð íéîéã÷î åéä íà ìáà ,òîùðì äùòð åîéã÷äù

íéðúåð åéä àì äùòðìאת ùלהם éôì íéøúë éðùäכאשר

,äéùòä ìéáùá àåä äòéîùäכל קודם כאשר כלומר

זה לעשות, מחליטים כך ואחר הענין את ומבינים שומעים

הקדמת עניין ורק כתרים, לתת ראוי שבשבילה מעלה לא

הכתרים את לתת ראוי שבשבילה מעלה היא לנשמע נעשה

לישראל.

åהדברים להמשך סתירה לכאורה זה הרי ביאור, דרוש

íéøúë éðùäù òîùî 'åë äùòð ãâð ãçà êë øçà øîåàùë
òîùðå äùòð åøîàù íåùî ÷ø ïäלזה åðéàוהראיה éøäù

äùòð åîéã÷äù äî ãâð ãçàå òîùðå äùòð ãâð ãçà øîåà
òîùðìולא נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד רק אלא

ההקדמה עניין את äùòðמזכיר åîéã÷äù äî ïåøúéä äéàå
.'åë òîùðì

,íéëàìîä éãé ìò àåä íéøúëä úðéúðù äî ïéáäì êéøö íâ
íéîòôì àìäåהקב"ה ידי על היא הכתרים שנתינת נאמר

זה וענין äáøבעצמו, ùøãîá åðéöîפרשתóåñ íéùåã÷
ã"ê ÷øô2נא â'מרשם åì åøèò äðéãîä éðáù êìîì ìùî

,'åë úåøèòבראשם ושתים אחת בראשו נתן המלך עשה מה

בניו, íéðåéìòäשל êë(המלאכים íåé(כלומר ìëá íéøéúëî
ïäù úåøèò 'â àåä êåøá ùåã÷äìכנגדúåùåã÷ 'â,ìèð

åéðáהקב"ה ùàøá ïúð íéðùå åùàøá ïúðå ãçàעם)

מהמדרש.,ישראל) כאן עד

בפירוש רואים ùåã÷äîוכאן àåä úåøèòä úðéúðã éøä ¯
åîöòá àåä êåøáבניו בראש שניים øîåàשנתן ïàëå

המאמר את פתח בו חכמינו úøùäבמאמר éëàìî åãøé
'åë åøù÷å,בעצמו הקב"ה íùאמנםêàולא íâבמדרש

הלשוןøîåàרבה åë'.את íéøéúëî íéðåéìòäכלומר

מכתירים הם ששם אלא המלאכים, ידי על היא שההכתרה

לעם הכתרים את נתנו שהם משמע תורה ובמתן הקב"ה את

ישראל.

בו העיקרי הנושא את לפתוח כדי כאן הובאו אלו שאלות

הכתר. של עניינו - לעסוק הולך

äðäåכתר במושג הקשורות נוספות úåáàãשאלות äðùîá3

úåëìî øúëå äðåäë øúëå äøåú øúë ïä íéøúë 'â àúéà
ïäéáâ ìò äìåò áåè íù øúëå,המשנה לשון כאן עד -

ביאור נאמרéøäוצריך זו ïàëåבמשנה íéøúë 'â ùéù
תורה במתן כתרים לישראל נתנו השרת øîåàכשמלאכי

.'åë íéøúë 'á ÷ø íäì åøù÷ùהכתר כאן נזכר לא ומדוע

השלישי?

ïä íéøúë 'â äðùîá áåúëù äî ïéáäì êéøö íâולכאורה

íéøúë 'ã ïä úåèøôá éøäיחדàì äîìå áåè íù øúë íò
ïä íéøúë 'ã øîàéå ,íéøúëä ìë ïéðîá áåè íù øúë áéùç

.'åë
íâåנוסף ùמשמעותåäîדיוק ïåùìäטוב שם äìåòכתר

.'åë ïäéáâ ìò
ïéå÷ 'â Y äøåú ,úåëìî ,äðåäë

íéøúë 'âä äðäåבמשנה åë'שנאמרו äøåú øúëכהונה

÷ïéåומלכות, 'âäá ïä ììë êøãáהקב"ה של הגילוי -

שמאל ימין – קוין לשלשה בכללות מתחלק בעולמות

תפארת גבורה חסד ïéîéä,ואמצע, å÷á àåä äðåäë øúëã ,
ïäëã òåãéëåישראל עם את åîëåהמברך ãñçä úðéçá àåä

íìåòì ïäë äúàå áåúëù4כתוב לא זה בפסוק אמנם -

זה מפסוק נלמד זאת בכל אבל חסד, המושג את בפירוש

éà÷ã(שמדבר)ãñçä úðéçá ìòבלשון שמשתמש מזה

äúà"אתה", ïéá ùøôää åäæù éåìéâ úðéçá àåä äúàã
,'åë çëåðì äúàã àåäìבצורה אליו לפנות ניתן שנוכח מי

אלא לדבר אפשר אי נוכח שלא אדם ואילו אתה, - ישירה

הוא, - נסתר בלשון éåìéâשכיוןåרק úðéçá àåä ãñçלכן

החסד בחינת את מסמלת "אתה" éåìéâהמילה úéùàø àåäå
úåãîä,המידות כל שבין הראשונה המידה היא החסד

למוחין בניגוד גילוי, של עניין זה המידות כללי ובאופן

כידוע העלם, לה'5שעניינם "הנסתרות הפסוק פירוש
ולבנינו" לנו והנגלות י"ה6אלוקינו בחינת הם שהנסתרות ,

של ו"ה בחינת הם והנגלות המוחין, שכנגד הוי' שם של
המידות, שכנגד נגלות) (ו"ה – הוי' íâהחסדàø÷ðùשם

'åë íåé ïëהחסד ומידת וגילוי, אור הוא יום של שעניינו

כדברי המידות כל עם שהולכת העיקרית המידה היא
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

ב.7. קצא, אֿב. קג, זח"ג

מורה8. דאתה להוא אתה בין ההפרש ידוע דהנה שם: לשונו וזה
ואמירת בגילוי בנוכח לעומד מורה אתה אמירת כי הגילוי בחינת על
כו'. בגילוי מהותו ידוע ואינו ונעלם נסתר שהוא מי על מורה הוא
הגילוי בחינת כולם שהם מדריגות ג' על מורה אתה תיבת וע"כ
סופא הנקרא דאצילות מלכות בחינת הוא תחתונה היותר והמדריגה
ומלכותו כמ"ש כולם את מחיה ואתה בה שנאמר דאצילות דרגין דכל
שהיא כידוע תי"ו ועד מא' אותיות כ"ב בחינת והיינו משלה בכל
שהן למטה הדיבור אותיות כמו ליש מאין דווקא ההתגלות בחינת
בזוהר ומבואר כו'. כהן ואתה מ"ש הוא הב' ומדריגה המחשבה. גילוי
כי ולהיות כו'. הכהן מדרגת שרש שהוא החסד אור בחינת על דקאי
כמ"ש החסד בחינת הוא האור גילוי בחינת ראשית דאצילות במידות
כי וכמ"ש כו' יומין כולהו עם דאזיל יומא והוא חסדו ה' יצוה יומם
החסד בחינת ע"י הוא דז"א הבנין שעיקר יבנה חסד עולם אמרתי

נקרא כן ולהיות כו' חסדים רובו שז"א בע"ח כמ"ש חסדו זכר וכמ"ש
בחינת הוא הג' והמדריגה כו'. כהן אתה וזהו אתה בשם החסד גם
השרש והוא האצילות כל מקור אבא אור בחינת שהוא החכמה
כי כמ"ש אתה ג"כ בו שנאמר הגילוי בבחינת לבא באצילות הראשון
ולהיות כו'. אב שנק' החכמה בחינת הוא דאבינו וידוע אבינו. אתה
בחינת אבל לנוכח אתה נקרא הגילוי ראשית בחינת הוא החכמה כי

א נקר' בבחינתהכתר שהוא לפי תמצא מאין והחכמה וכמ"ש ין
על קאי הוא דתיבת הוא אלא אתה נקרא אינו כידוע וההסתר ההעלם

כנ"ל. דוקא העלם בבחינת שהוא מי
של"ה.9. אות זה, המשך לדוגמא ראה
ב.10. א, אבות
מעתיק11. ובכת"י הג', בענין כתוב: הי' בגוכי"ק הגיליון: בשולי

כבפנים. בגוכי"ק, וניתוספו תיבות, כמה נשמטו

•

מידת7הזוהר האירה בו הבריאה של הראשון היום על
כל עם שהולך יום -) יומין" כולהו עם דאזיל "יומא החסד

הימים).
øåãéñá áåúëù åîëå– הזקן אדמו"ר של דא"ח ùåøéôáעם

'åë øîàù êåøá8.
ìàîùä å÷á àåä úåëìî øúëåמחלקים שכאשר למרות –

מכל האמצעי, בקו היא המלכות הרי קוין, לג' הספירות את

שמאל: לקו המלכות בין מיוחדת שייכות יש éøäãמקום
úåëìîהנבראים את מהווה àåäשהיא äðéðá ø÷éò

úåøåáâäîהגבורה ממידת נוצרה המלכות מידת כלומר –

והיות וצמצומים, שפע מניעת שעניינו שמאל בקו שהיא

הרי ומעליהם, מהעם בריחוק להיות הוא המלך של שעניינו

וריחוק. צמצום של באופן להאצל צריכה המלכות מידת

והצמצומים: לגבורות äàéøáוהסיבה úååäúäã úåéäì
äéùò äøéöéהנפרדים העולמות של המציאות שזה

äéùòוהרחוקים äøéöé äàéøáá íéåìéâäå úåëùîää ìëå

ïë ìò úåëìîä éãé ìò àåä ìëäהתהוות לצורך כלומר –

המלכות, ידי על הנפרדים úåøåáâäîעולמות àéä äðéðá
צמצומים øçàשעניינה íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë9ïë ìòå ,

.'åë ìàîùä å÷á àåä úåëìî øúëä íâ
å éòöîàä å÷á àåä äøåú øúëåלזהההוכחהòãåðë10'âäá11

íéøáãעומד העולם íéãñçשעליהם úåìéîâå äãåáòå äøåú
.'åë éòöîàä å÷á àéä äøåúã,ימין בקו חסדים גמילות

הקורבנות עבודת שהיא ועבודה אבינו. אברהם של מידתו

מידתו הגבורה, מידת של עניינה למעלה, מלמטה בהעלאה

בחיר יעקב, כנגד האמצעי, בקו ותורה אבינו. יצחק של

יחד. הגבורה ומידת החסד מידת את בתוכו שכולל האבות,

מלכות ימין, קו זה כהונה כיצד נ"ע הרבי הסביר כאן עד

להתייחס מבלי אך האמצעי, קו זה ותורה שמאל קו זה

הכתר של במהותו לביאור עובר כעת שבזה. ה'כתר' למהות

בכלל.
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ברא בראשית ולכן אלקים. שם ע"י אבל מהווה, מלשון – הוי' המובילשם צינור כמו אלקים,
חד". כולא ואלקים "הוי' וזהו הוי'. דשם לאור צינור כמו הוא אלקים שם כך מהנהר, מים

‰Óeּבאמת הּנה אלקים", ּברא "ּבראׁשית ּׁשּכתּוב «ְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
לׁשֹון הּוא ּדהוי' הוי', ׁשם מּבחינת הּוא ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָההתהּוּות
עצמֹו הוי' ּדמּׁשם אלקים, ׁשם ידי על ׁשהּוא אּלא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהּוה,
אפׁשר אי הרי מקֹום מּכל ויהיה, הוה היה ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהגם
אבל אלקים, ׁשם ידי על אם ּכי ּבפעל ההתהּוּות ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּיהיה
ּבאּגרת ׁשּמבאר ּדר על והּוא המהּוה, הּוא הוי' מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכל
הּכלים ּבענין חד" וחּיֹוהי "איהּו הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַֹהּקדׁש

הרי ליׁש, מאין ּבֹורא ידם ועל ׁשּבהם רק[זה]ּדאצילּות, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
וזהּוּב כּו'. הוי' ׁשם ּבחינת הּוא ּבֹורא אבל ידם, ועל הם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מל מל ּבבחינת ּגם הרי כּו', מל ה' מל ה' ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב,
ׁשּמׁשם ההתחּלקּות ּבחינת ועתיד, הוה עבר ׁשהּוא ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹוימל
ּבזה והּמׁשל כּו', ּבהם מאיר ּדוקא הוי' ׁשם הרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאלקים,
ּדאז הּגדֹול, מהּנהר הּמים נמׁשכים ידם ׁשעל צּנֹורֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכמֹו
מּצד ּדהּנהר ּביֹותר, קטּנים ּבכלים ּגם ּבאים הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהרי
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הּצּנֹורֹות ידי ועל הּכלים, את ׁשֹוטף היה הּצּנֹורֹות ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעצמֹו
מי הם מקֹום ּומּכל ּׁשהּוא, מה לפי ּכלי ּבכל הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָנמׁשכים
ּבתכלית הּמים ימׁשכּו הּצּנֹור ידי על אם וגם עצמן, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָֻהּנהר
הּצּנֹור, ידי על מראיתן ׁשּיׁשּתּנה ואף ּבעּקּום, אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָהּצמצּום
ׁשם ּבבחינת הּוא כן ּוכמֹו מּמׁש, הּנהר מי הם מקֹום ְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּכל
ענין ּדזהּו הוי', ּדׁשם להאֹור צּנֹור ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹאלקים
הּוא אלקים ּדׁשם וצרּוף אֹות ׁשּכל אלקים, ּדׁשם ְְְֱֱִִִֵֵֵֶָָֹֹהאֹותּיֹות
ּבהאֹותּיֹות ּׁשּנמׁש מה מקֹום מּכל כּו', מיחד צּנֹור ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻּבחינת
ואלקים ּדהוי' וזהּו ּדוקא, הוי' ׁשם ּבחינת הּוא אלקים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּדׁשם
ידי ׁשעל אם ּכי וׁשלֹום, חס אמּתי הסּתר זה ּדאין חד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכּלא
ׁשּׁשם מּפני מקֹום מּכל רק כּו', הוי' ׁשם ּכן ּגם מאיר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָההסּתר
יכֹול הרי זה הסּתר ידי ׁשעל עד ּפנים ּכל על מסּתיר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאלקים
את מרּגיׁש הּנברא ואין אלקי אֹור מאיר ׁשּבהּנברא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהיֹות

הס זה ׁשאין אף הרי ׁשּבֹו, האלקי עלהאֹור ׁשהרי אמּתי, ּתר ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
מקֹום מּכל האלקי, האֹור את להרּגיׁש יכֹול הּוא העבֹודה ְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָָֹידי
אחרֹונים צרּופים מהמ"ח ולכן ּפנים, ּכל על הסּתר זה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
ּבחינת ההׁשּתלׁשלּות רּבּוי ידם על נמׁש אלקים ְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָָָֹּדׁשם
ׁשּמפרידים כנען", אבי "וחם ענין ׁשהּוא חם", ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ"אדמת
לעּקר. ההסּתר את ּומחּׁשבים הוי' מּׁשם אלקים הּׁשם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאת
הּׁשמׁש ונרּתק ּדמהּמגן אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו
ּבענין ּולהבין לידע יכֹולים אנּו עצמֹו הּׁשמׁש על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהמכּסה
על מכּסה הּׁשמׁש ׁשּגלּגל ידי ּדעל ּדכׁשם ואלקים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּדהוי'
העּקר הרי זה עם אבל ּבעֹולם, להתקּבל יכֹול הּׁשמׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעצם
ואלקים, ּבהוי' הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, עצמֹו הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשההתהּוּות רק האֹורֹות, מקֹור ׁשהּוא הוי' ׁשם הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּדהעּקר

הּכלים. מקֹור ׁשהּוא אלקים ׁשם ידי על הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶַַַֹֹּבפעל
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ה.

מנין) בלעאער תמוז, (ה'

אל פנים ונפגשים עוזר כשהשי"ת טובה, פגישה בכל

הראשונה המלה את הרי גדול, יהודי קהל עם פנים

הטוב לה' ולהלל להודות בברכה .פותחין

שקהל הלבבי אורחים והכנסת עליכם" ה"שלום על

עונה אני לי, העניקו והסביבה בגלובאקע ישראל עדת

תהיו". ו"ברוכים שלום" "עליכם פנימי לבבי ברגש

כל רב נוער עם ופגישתי בלובאקע, אצלכם ביקורי

שב"ה בראותי רבה, שמחה לי הסב הסביבה, מכל כך

חזקה. היהודית והנקודה בריא היהודי הלב

שלכם, החינוך על המהפכה זמן חוויות השפיעו בודאי

בחדרים זמן מספיק ללמוד האפשרות לכם היתה ולא

של וחינוכם בלימודם נהוג שהיה כמו תורה, ובתלמודי

המהפכה. ולפני העולם מלחמת לפני ישראל ילדי

וכל שונות במפלגות מתחנכים צעירים, אנשים אתם,

תמימות בכל מתמסר ונטיתו הבנתו לפי מכם ואחת אחד

הוא אליה למפלגה שלו הנעורים וכוחות היהודי הלב

משתייך.

מפלגתיות שאלות על כאן לעמוד ברצוני אין

להם יש יהודים מהן. באחדות התלוי הנזק את ולהסביר

והשולחן ומצוות תורה היא שלה והמצע אחת מפלגה

והחברה. המשפחה בחיי שלנו דרך המורה שהוא ערוך

שלא לבכם תשומת את להסב ברצוני צעירים! אנשים

היהודי. הבנין כל עומד עליו היסוד על העיקר, על לשכוח

אומר הקדוש חוצבתם",1הנביא צור אל "הביטו

קורא הקב"ה יהודים. שאנחנו תמיד לזכור עלינו כלומר,

אלקיכם" לה' אתם "בנים בנים, עבדים,2לנו לנו וקורא ,

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי .3"כי

וקטנים, גדולים וצעירים, זקנים ישראל, ובנות בני

כך. על נפשם את ומוסרים יהודי בשם מתגאים

היהודי שבלב שחושבים מה היא גדולה טעות ברם,

� הטובים ומהימים ישראל ממנהגי חלק ובקיום בלבד

יהודים. אנחנו

שכל4חז"ל רוצה הקב"ה בעי", לבא "הקב"ה אומרים

הלב. עם תיעשה מצוה

לכל ומובן ברור זה, שכלמאמר היא שהכוונה אחד,

ובחיות. הלב רגש מתוך להיות צריך שעושים מה

פירוש שפרסם אחד, הארץ עם נמצא לדאבוני,

שקיים שמספיק בעי" לבא "הקב"ה זה, במאמר מוטעה

ועל הטובים הימים על ששומרים שמספיק היהודי, הלב

מהמנהגים. חלק

סופרים של המזון על שהתחנכו צעירים אנשים ישנם

שחיללו שמים, מלכות עול פורקי ומורים שונים וכתבנים

ללכת והוטעו והנביאים, הקדושה התורה קדושת את

הם מאמינים שלהם הנעורים ובתמימות שווא, בדרכי

ממנהגי חלק ועל הטובים מהימים חלק על ששמירה

יהודי. להיות מספיקה ישראל

כל על השומר זה הוא יהודי לא! פעמים אלף לא!

ציצית, לובשים תפילין, כשמניחים והמצוות, התורה

במקוה המשפחה טהרת על שומרים כשר, אוכלים

וכו'. כשרה

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

א.1) נא, ישעיה

א.2) יד, דברים

נה.3) כה, ויקרא

ב.4) קו, סנהדרין



קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הּצּנֹורֹות ידי ועל הּכלים, את ׁשֹוטף היה הּצּנֹורֹות ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעצמֹו
מי הם מקֹום ּומּכל ּׁשהּוא, מה לפי ּכלי ּבכל הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָנמׁשכים
ּבתכלית הּמים ימׁשכּו הּצּנֹור ידי על אם וגם עצמן, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָֻהּנהר
הּצּנֹור, ידי על מראיתן ׁשּיׁשּתּנה ואף ּבעּקּום, אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָהּצמצּום
ׁשם ּבבחינת הּוא כן ּוכמֹו מּמׁש, הּנהר מי הם מקֹום ְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּכל
ענין ּדזהּו הוי', ּדׁשם להאֹור צּנֹור ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹאלקים
הּוא אלקים ּדׁשם וצרּוף אֹות ׁשּכל אלקים, ּדׁשם ְְְֱֱִִִֵֵֵֶָָֹֹהאֹותּיֹות
ּבהאֹותּיֹות ּׁשּנמׁש מה מקֹום מּכל כּו', מיחד צּנֹור ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻּבחינת
ואלקים ּדהוי' וזהּו ּדוקא, הוי' ׁשם ּבחינת הּוא אלקים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּדׁשם
ידי ׁשעל אם ּכי וׁשלֹום, חס אמּתי הסּתר זה ּדאין חד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכּלא
ׁשּׁשם מּפני מקֹום מּכל רק כּו', הוי' ׁשם ּכן ּגם מאיר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָההסּתר
יכֹול הרי זה הסּתר ידי ׁשעל עד ּפנים ּכל על מסּתיר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאלקים
את מרּגיׁש הּנברא ואין אלקי אֹור מאיר ׁשּבהּנברא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהיֹות

הס זה ׁשאין אף הרי ׁשּבֹו, האלקי עלהאֹור ׁשהרי אמּתי, ּתר ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
מקֹום מּכל האלקי, האֹור את להרּגיׁש יכֹול הּוא העבֹודה ְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָָֹידי
אחרֹונים צרּופים מהמ"ח ולכן ּפנים, ּכל על הסּתר זה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
ּבחינת ההׁשּתלׁשלּות רּבּוי ידם על נמׁש אלקים ְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָָָֹּדׁשם
ׁשּמפרידים כנען", אבי "וחם ענין ׁשהּוא חם", ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ"אדמת
לעּקר. ההסּתר את ּומחּׁשבים הוי' מּׁשם אלקים הּׁשם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאת
הּׁשמׁש ונרּתק ּדמהּמגן אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו
ּבענין ּולהבין לידע יכֹולים אנּו עצמֹו הּׁשמׁש על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהמכּסה
על מכּסה הּׁשמׁש ׁשּגלּגל ידי ּדעל ּדכׁשם ואלקים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּדהוי'
העּקר הרי זה עם אבל ּבעֹולם, להתקּבל יכֹול הּׁשמׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעצם
ואלקים, ּבהוי' הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, עצמֹו הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשההתהּוּות רק האֹורֹות, מקֹור ׁשהּוא הוי' ׁשם הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּדהעּקר

הּכלים. מקֹור ׁשהּוא אלקים ׁשם ידי על הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶַַַֹֹּבפעל
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ה.

מנין) בלעאער תמוז, (ה'

אל פנים ונפגשים עוזר כשהשי"ת טובה, פגישה בכל

הראשונה המלה את הרי גדול, יהודי קהל עם פנים

הטוב לה' ולהלל להודות בברכה .פותחין

שקהל הלבבי אורחים והכנסת עליכם" ה"שלום על

עונה אני לי, העניקו והסביבה בגלובאקע ישראל עדת

תהיו". ו"ברוכים שלום" "עליכם פנימי לבבי ברגש

כל רב נוער עם ופגישתי בלובאקע, אצלכם ביקורי

שב"ה בראותי רבה, שמחה לי הסב הסביבה, מכל כך

חזקה. היהודית והנקודה בריא היהודי הלב

שלכם, החינוך על המהפכה זמן חוויות השפיעו בודאי

בחדרים זמן מספיק ללמוד האפשרות לכם היתה ולא

של וחינוכם בלימודם נהוג שהיה כמו תורה, ובתלמודי

המהפכה. ולפני העולם מלחמת לפני ישראל ילדי

וכל שונות במפלגות מתחנכים צעירים, אנשים אתם,

תמימות בכל מתמסר ונטיתו הבנתו לפי מכם ואחת אחד

הוא אליה למפלגה שלו הנעורים וכוחות היהודי הלב

משתייך.

מפלגתיות שאלות על כאן לעמוד ברצוני אין

להם יש יהודים מהן. באחדות התלוי הנזק את ולהסביר

והשולחן ומצוות תורה היא שלה והמצע אחת מפלגה

והחברה. המשפחה בחיי שלנו דרך המורה שהוא ערוך

שלא לבכם תשומת את להסב ברצוני צעירים! אנשים

היהודי. הבנין כל עומד עליו היסוד על העיקר, על לשכוח

אומר הקדוש חוצבתם",1הנביא צור אל "הביטו

קורא הקב"ה יהודים. שאנחנו תמיד לזכור עלינו כלומר,

אלקיכם" לה' אתם "בנים בנים, עבדים,2לנו לנו וקורא ,

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי .3"כי

וקטנים, גדולים וצעירים, זקנים ישראל, ובנות בני

כך. על נפשם את ומוסרים יהודי בשם מתגאים

היהודי שבלב שחושבים מה היא גדולה טעות ברם,

� הטובים ומהימים ישראל ממנהגי חלק ובקיום בלבד

יהודים. אנחנו

שכל4חז"ל רוצה הקב"ה בעי", לבא "הקב"ה אומרים

הלב. עם תיעשה מצוה

לכל ומובן ברור זה, שכלמאמר היא שהכוונה אחד,

ובחיות. הלב רגש מתוך להיות צריך שעושים מה

פירוש שפרסם אחד, הארץ עם נמצא לדאבוני,

שקיים שמספיק בעי" לבא "הקב"ה זה, במאמר מוטעה

ועל הטובים הימים על ששומרים שמספיק היהודי, הלב

מהמנהגים. חלק

סופרים של המזון על שהתחנכו צעירים אנשים ישנם

שחיללו שמים, מלכות עול פורקי ומורים שונים וכתבנים

ללכת והוטעו והנביאים, הקדושה התורה קדושת את

הם מאמינים שלהם הנעורים ובתמימות שווא, בדרכי

ממנהגי חלק ועל הטובים מהימים חלק על ששמירה

יהודי. להיות מספיקה ישראל

כל על השומר זה הוא יהודי לא! פעמים אלף לא!

ציצית, לובשים תפילין, כשמניחים והמצוות, התורה

במקוה המשפחה טהרת על שומרים כשר, אוכלים
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חלילה שומר שאינו מי מצוות. ששומר זה הוא יהודי

חלילה, יהודי, אינו שהוא עליו לומר אסור המצוות על

המצוות. על ששומר זה הוא יהודי אבל

וספרי הקודש ארון ליד קדוש במקום כאן בעמדי

מודה אני � ירבו כן � נוער בני מאות הרבה בין התורה,

כאן, שגם בה, אותי שחונן הגדולה המתנה על להשי"ת

בשאר כמו הרי בגלובאקע, אצלכם אורח בהיותי

כלפי הנוער מראה בהם, שביקרתי והמדינות המקומות

היוצאים לדברים מאזין גמורה רצינות ומתוך מלא אימון

עליהם. דובר שאני הלב מן

!È„Â‰È ÏÎ ÈÏˆ‡ ¯˜È

בעבודה � שנה משלשים למעלה זה � השתתפותי

לומר: לי מרשה והחברה, הדת שדה על הכלל, לטובת

!ÌÎ˙‡ ·‰Â‡ È�‡ ,ÌÈ„Â‰È

הכלל לטובת שהעבודה הנפשות וסכנת הסיכונים כל

מכן ולאחר העולם מלחמת בזמן בהם קשורה היתה

לומר: לי מרשים והרדיפות, הדוחק הרעב, מחלות בזמני

!ÈÏ ÌÈ¯˜È Ì˙‡ ,ÌÈ„Â‰È

שאינם הנוער בני אותם על הלב לי כואב ומאד

תפילין באי־הנחת חוטאים שהם הגדול החטא יודעים

שלהם. שבת ואי־שמירת

על רחמנות בי ומעורר גדול צער לי גורם זה דבר

טהרת בלי משפחה חיי המקיימים ונשים אברכים אותם

כשרה. במקוה המשפחה

והאסונות המרה האמת את לבטא מאד לי מר

הנולדים הילדים על עצמם, על מביאים שהם הגדולים

העדה. כל על וחלילה

הנוכחים אלה כל לי ויקרים זה, קדוש מקום לי קודש

לאחל ברכה, דברי לכם לומר משתוקק מאד אני כאן,

אב שאבינו לקוות ורוצה טוב, כל ישראל, ולכל לכם

הברכות. את ימלא בודאי פה כל תפלת השומע הרחמן

לומר לי מכתיבה ישראל לבני הפנימית האהבה ברם,

לכם:

פריקת של הגדולה מהשריפה עצמכם שמרו נוער!

הגדולים מהאסונות עצמכם הצילו שמים, מלכות עול

מביאים. � מקוה בלי � חטאיים משפחה שחיי

הורים להם שיש אלה � ישראל ובנות בני יהודים,

באים הורים, להם שאין � ימים אריכות להם מאחל אני

"יזכור". לומר בחגים הכנסת לבית

אבות ההורים, נשמות הרקיעים, בכל רועם ה"יזכור"

העולם מריבון רחמים מבקשות וסבתות, סבים ואמהות,

שנים להם יתן שהקב"ה ילדיהם, וילדי ילדיהם על

בריאים. וילדים טובה פרנסה בריאות,

ההורים של זכות נשמות אותן מתביישות איך ברם,

בכל המכריזים המלאכים צעקות שומעות כשהן

הרקיעים:

עבור רחמים, מבקשות אתן מי עבור נשמות! אתן

שומרים אינם תפילין, מניחים שאינם ונכדיהן ילדיכן

אלה עבור המשפחה, טהרת על שומרים אינם שבת,

כשרים! לא ילדים להם שיש

עבור רחמים, מבקשות אתן מי עבור נשמות! אתן

הלא לילדיהם הקוראים שמותיכן, את שמכתימים אלה

בשמותיכן? כשרים

על בשמען ההורים לנשמות נהיה מאד עצוב

ונכדיהן. ילדיהן של הרעה ההתנהגות

בתור חובכם את זכרו ישראל! ובנות בני נוער!

טהרת על שמרו שבת, שמרו תפילין, הניחו יהודים,

ואבות לאבותיכם חובכם זכרו כשרה, במקוה המשפחה

שיצטרכו חרפות עליהם תמיטו נא ואל אבותיכם

המשפחה חיי נא יהיו הרעה, התנהגותכם בגלל להתבייש

ובחיי בריאים בילדים השי"ת לכם ויצליח בטהרה שלכם

ונעימים. טובים משפחה

rw`aelba xewiad

•

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

a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

Ë·˘ Ê"Ë '„14.‚"�¯˙ ,

ביאלטא: הרה"ק אאמו"ר כ"ק לי סיפר אשר מהסיפורים שביעי ַסיפור

הפשוטים האנשים את מאד מחבב הי' הקדוש הבעלי15הבעש"ט ואת לבב, בתום אלקים יראי ,

בתמימות. מעשה

והוא בכפרים. סוחר ושמונה. כעשרים שנותיו פשוט. איש הי' שמו, שלמה משה ור' אחד, איש

גדולה. בשמחה דברו ועושה למשמעתו סר הקדוש, הבעש"ט אל מהמקושרים אחד

1

2

3

4

5

6

ח תרנ"ג בשנת שתח"י:14) ההעתקות באחת ה'. ביום שבט טז ל

תרנ"ג. שבט ט"ו ד'

ואילך. 46 ע' תש"ב .133 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר ראה (15

ובכ"מ. .136 ע' תש"ז
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הקדוש להבעש"ט נותן והי' רחבה, ביד צדקה עושה והי' בהרחבה, התפרנס שלמה משה ר'

פדיון ובשביל מפרנס, הקדוש הבעש"ט שהי' הנסתרים, הצדיקים פרנסת בשביל גדולים סכומים

– דרכים בפרשת או הכפרים, יושבי היהודים את לפדות בזה עוסק הקדוש הבעש"ט שהי' שבויים,

החכירה. בעד כסף סכומי והכפרים אחוזות לאדוני חייבים שהיו – קרעטשמע

בעשרו גדל אשר וכל מאד. רב עושר ויתעשר ויגדל האיש ויפרץ רמ"ש, את ברך הקדוש הבעש"ט

עניני בשביל הקדוש להבעש"ט גדולים יותר סכומים לתת והרבה וחסד, צדקה ויעש לבבו, טוב גם גדל

לעיל. האמורים צדקה

רמ"ש אשר ופעם פעם ובכל להם. אין וילדים רמ"ש, של חתונתו אחרי שנה עשרה כחמש עברו

טובים, בבנים השי"ת יפקדם כי אשתו ועל עליו שמים רחמי יעורר אשר הקדוש מהבעש"ט מבקש

בבנים. להתברך בקשתו על לו עונה ואינו והצלחה, בעושר מברכו הבעש"ט

באמת, אלקים ירא הי' כי הקדוש, הבעש"ט תלמידי קדישא החבריא כל אצל רמ"ש הי' חביב
טובות מדות בעל והוא בריוח, בעסקיו מתפרנסים ישראל מבני משפחות והרבה באמונה, ונותן נושא

ובעלת אורחים מכנסת צדקה, בעלת אלקים, יראת היא אשתו גם יפות. פנים בסבר אדם כל את ומקבל

מורם לפני ואשתו רמ"ש בעד רחמים המה גם ויעוררו עליהם קדישא החבריא וירחמו טוב. לב

טובים. בנים בפקידת יפקדו אשר עבורם שמים רחמי יעורר כי הקדוש הבעש"ט
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תרצ"ה טבת ז' ב"ה

ווין אצל פורקערסדארף,

מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד הרה"ג ידידי אל

זובער שו"ב שי' ישראל

סטאקהאלעם

וברכה. שלום

קביעות אדות על במכתבו האמור ככל לשמוע נהניתי

אשר על ובפרט בכלל, הגאולה חג וחגיגת לימודים השיעורי

יחוס יתברך והשם ניכרת, בפעולה לטוב, שינוי איזה נרגש

היהדות בהחזקת פעולתו חוג ויתרח[ב] יתגדל כי וירחם

מעשיות. המצות ושמירת

תנאי על ההתאוננות כי בארתי השיחות באחת כבר

היא הסביבה, בסבת פעולתם העדר תולים רבים אשר המקום

תלוי סביבה עשיית גם כי ומטריד, המבלבל היצר עצת

התעמולה ובכשרון ישרה בדעת השי"ת שחוננו דמי בהעובד,

וכמבואר הרצון, בפני העומד דבר לך ואין סביבה, עושה הוא

רק שהוא השכל כח כמו ולא הגוזר כח הוא שהרצון בדא"ח,

כן לא החמור, אל הקל מן ועליון תחתון בסדר הפועל כח

והכרח. גזירה בדרך שהוא הרצון

עלי החיים בתעודת התבוננות ע"י הוא הרצון לעורר ובכדי

החסידים מן לאחד הזקן רבינו כ"ק הו[ד] וכמאמר אדמות,

ודרוש בפרנסה דחוק שהוא טוב הלא מצבו על לפניו שהתאונן

בלשונו לו אמר לבנותיו, חתונות ולעשות חובותיו, לשלם לו

דו ואס אלץ זארגסט) דוא (נ"א זאגסט "דוא הקדוש

זארגסטו) (נ"א זאגסט דיך דארף מיא ואס [א]ויף בעדארפסט

ומה מיך, מען דארף ואס אויף תמיד לזכור צריכים ניט" גאר

בחיים. וחובתי תעודתי

חשך את להאיר הוא שי' התמימים תלמידי וחובת תעודת

למסור מחוי[ב]ים כולנו אנחנו וע"ז החסידות, באור העולם

גמורה, ונתינה במסירה רצונינו למסור גם ומה בפו"מ, נפשינו

שלמה באמונה והמקום, הזמן עם התחשב מבלי זו עבודה על

החשך. על יגבר האור כי בהשי"ת גמור ובבטחון

למדינתו להביא להשתדל הי' עליו טוב חבר בתור

או ועבודה מלאכה בעלי מר[וסיא] שי' התמימים מהתלמידים

כפולה טובה הי' בזה אשר משפחות, איזה לכה"פ מסחר בעלי

משולשת. וברכה

בהשגת האפשרית ולהודע בזה להתענין לבקשו הנני ובזה

ואז מזה, להודיעני וימהר משפחות, ג' עבור תחלה ויזיעס

לזה. הראוים בעזה"י אבחור

פרנסתו ותהי' שי' ב"ב ובריאות בריאותו יחזק השי"ת

להיות כראוי ובתמים באמת בת[ורה] לשקוד שיוכל בריוח

טובים. ומעשים חופה לתורה שי' ילידיהם ויגדלו באמת,

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בשם
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

הקדוש להבעש"ט נותן והי' רחבה, ביד צדקה עושה והי' בהרחבה, התפרנס שלמה משה ר'

פדיון ובשביל מפרנס, הקדוש הבעש"ט שהי' הנסתרים, הצדיקים פרנסת בשביל גדולים סכומים

– דרכים בפרשת או הכפרים, יושבי היהודים את לפדות בזה עוסק הקדוש הבעש"ט שהי' שבויים,

החכירה. בעד כסף סכומי והכפרים אחוזות לאדוני חייבים שהיו – קרעטשמע

בעשרו גדל אשר וכל מאד. רב עושר ויתעשר ויגדל האיש ויפרץ רמ"ש, את ברך הקדוש הבעש"ט

עניני בשביל הקדוש להבעש"ט גדולים יותר סכומים לתת והרבה וחסד, צדקה ויעש לבבו, טוב גם גדל

לעיל. האמורים צדקה

רמ"ש אשר ופעם פעם ובכל להם. אין וילדים רמ"ש, של חתונתו אחרי שנה עשרה כחמש עברו

טובים, בבנים השי"ת יפקדם כי אשתו ועל עליו שמים רחמי יעורר אשר הקדוש מהבעש"ט מבקש

בבנים. להתברך בקשתו על לו עונה ואינו והצלחה, בעושר מברכו הבעש"ט

באמת, אלקים ירא הי' כי הקדוש, הבעש"ט תלמידי קדישא החבריא כל אצל רמ"ש הי' חביב
טובות מדות בעל והוא בריוח, בעסקיו מתפרנסים ישראל מבני משפחות והרבה באמונה, ונותן נושא

ובעלת אורחים מכנסת צדקה, בעלת אלקים, יראת היא אשתו גם יפות. פנים בסבר אדם כל את ומקבל

מורם לפני ואשתו רמ"ש בעד רחמים המה גם ויעוררו עליהם קדישא החבריא וירחמו טוב. לב

טובים. בנים בפקידת יפקדו אשר עבורם שמים רחמי יעורר כי הקדוש הבעש"ט
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תרצ"ה טבת ז' ב"ה

ווין אצל פורקערסדארף,

מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד הרה"ג ידידי אל

זובער שו"ב שי' ישראל

סטאקהאלעם

וברכה. שלום

קביעות אדות על במכתבו האמור ככל לשמוע נהניתי

אשר על ובפרט בכלל, הגאולה חג וחגיגת לימודים השיעורי

יחוס יתברך והשם ניכרת, בפעולה לטוב, שינוי איזה נרגש

היהדות בהחזקת פעולתו חוג ויתרח[ב] יתגדל כי וירחם

מעשיות. המצות ושמירת

תנאי על ההתאוננות כי בארתי השיחות באחת כבר

היא הסביבה, בסבת פעולתם העדר תולים רבים אשר המקום

תלוי סביבה עשיית גם כי ומטריד, המבלבל היצר עצת

התעמולה ובכשרון ישרה בדעת השי"ת שחוננו דמי בהעובד,

וכמבואר הרצון, בפני העומד דבר לך ואין סביבה, עושה הוא

רק שהוא השכל כח כמו ולא הגוזר כח הוא שהרצון בדא"ח,

כן לא החמור, אל הקל מן ועליון תחתון בסדר הפועל כח

והכרח. גזירה בדרך שהוא הרצון

עלי החיים בתעודת התבוננות ע"י הוא הרצון לעורר ובכדי

החסידים מן לאחד הזקן רבינו כ"ק הו[ד] וכמאמר אדמות,

ודרוש בפרנסה דחוק שהוא טוב הלא מצבו על לפניו שהתאונן

בלשונו לו אמר לבנותיו, חתונות ולעשות חובותיו, לשלם לו

דו ואס אלץ זארגסט) דוא (נ"א זאגסט "דוא הקדוש

זארגסטו) (נ"א זאגסט דיך דארף מיא ואס [א]ויף בעדארפסט

ומה מיך, מען דארף ואס אויף תמיד לזכור צריכים ניט" גאר

בחיים. וחובתי תעודתי

חשך את להאיר הוא שי' התמימים תלמידי וחובת תעודת

למסור מחוי[ב]ים כולנו אנחנו וע"ז החסידות, באור העולם

גמורה, ונתינה במסירה רצונינו למסור גם ומה בפו"מ, נפשינו

שלמה באמונה והמקום, הזמן עם התחשב מבלי זו עבודה על

החשך. על יגבר האור כי בהשי"ת גמור ובבטחון

למדינתו להביא להשתדל הי' עליו טוב חבר בתור

או ועבודה מלאכה בעלי מר[וסיא] שי' התמימים מהתלמידים

כפולה טובה הי' בזה אשר משפחות, איזה לכה"פ מסחר בעלי

משולשת. וברכה

בהשגת האפשרית ולהודע בזה להתענין לבקשו הנני ובזה

ואז מזה, להודיעני וימהר משפחות, ג' עבור תחלה ויזיעס

לזה. הראוים בעזה"י אבחור

פרנסתו ותהי' שי' ב"ב ובריאות בריאותו יחזק השי"ת

להיות כראוי ובתמים באמת בת[ורה] לשקוד שיוכל בריוח

טובים. ומעשים חופה לתורה שי' ילידיהם ויגדלו באמת,

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בשם
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úåîù úùøô

àïåùàøàälàåúà äîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨¥´
:eàa Búéáe Léà á÷réá:äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø ©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

â:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéã:øLàå ãb éìzôðå ïc ¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«
äóñBéå Lôð íéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−

:íéøöîá äéäåøBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå ¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬
:àeääæeîöriå eaøiå eöøLiå eøt ìûøNé éðáe ©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−

:íúà õøàä àìnzå ãàî ãàîaô(éåì)çí÷iå ¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«©¨¬¨
:óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«

èíeörå áø ìàøNé éða ír äpä Bnr-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnîéäéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä-ék ¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«

eðéàðN-ìr àeä-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðåàééøN åéìr eîéNiå §¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤©¨¦³¨¨Æ¨¥´

úBðkñî éør ïáiå íúìáña Búpr ïrîì íéqî¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤¨¥³¦§§Æ
ø-úàå íút-úà äòøôì:ññîráéepré øLàëå §©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«§©«£¤Æ§©´

:ìàøNé éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk BúàŸ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
(ìàøùé)âé:Cøôa ìûøNé éða-úà íéøöî eãáriå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤

ãéíéðáìáe øîça äL÷ äãára íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa äãár-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäáåèúãléîì íéøöî Cìî øîàiå ¨¤−§¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ
úéðMä íLå äøôL úçàä íL øLà úiøárä̈«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−

:äretæè-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa øîàiå ¨«©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§®̈¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçåæéeNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå ¨¨«¨©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac øLàk©«£¤²¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙BÓL ‰l‡Â(א אדם(א, ׁשל ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶָָ

קׁשר ליצר יּוכל ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאינֹו

זהּו עצם. ּבחינת לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו l‡Â‰עּמֹו. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ¿≈∆

˙BÓL,והעֹולם הּגּוף ּבמצר ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשּכן

éðùçérecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNrèéïøîàzå £¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«©Ÿ©³§¨

àì ék äòøt-ìà úãléîäúiøönä íéLpë ©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²©¦§¦−Ÿ
úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä̈«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤

:eãìéåëeîöriå írä áøiå úãléîì íéýìû áèéiå §¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−

:ãàîàëíéýìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéåNriå §«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©
:íéza íäìáëïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå ¨¤−¨¦«©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä ãBliäô ©¦À©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
áàeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½

ìL eäðtözå:íéçøé äLâBðéôvä ãBò äìëé-àìå ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼
íNzå úôfáe øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈©®̈¤©¨³¤
:øàéä úôN-ìr óeqa íNzå ãìiä-úà däÆ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬©§«Ÿ

ã:Bì äNri-äî ärãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
äúëìä äéúørðå øàéä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ

óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìrçìLzå ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬
:äçwzå dúîà-úàåãìiä-úà eäàøzå çzôzå ¤£¨−̈©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤

éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëa ørð-äpäå§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬
:äæ íéøáräæCìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå ¨«¦§¦−¤«©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À

Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈
:ãìiä-úàçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ¤©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ

ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîè-úa dì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´©
ïzà éðàå éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´

:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úàéìcâiå ¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«©¦§©´
àø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³

:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב �˙lÓ‡(ב, . . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB� «≈∆ƒ«¿∆»ƒ¿«≈

¯B‡ Blk ˙Èa‰.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB�צדקּותֹו על רֹומז – ««ƒÀ«»ְִֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר א)ּכׁשּלעצמֹו נב, על(סוכה הסּתיר לא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האלקית). ‡B¯נפׁשֹו ˙Èa‰ ‡lÓ˙�ּכמׁשּפיע מעלתֹו על רֹומז – ְֱִַָֹƒ¿«≈««ƒְְֲִֵַַַַָ

ּפסּוק להּלן רׁש"י ּבדברי ּגם נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָורֹועה

עצמית.ÓB˜Ï‰יא: ׁשלמּות –Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï ¿»ְְִֵַƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈

ורֹועה. מנהיג ּבתֹור ְְְְִֵֶַׁשלמּות

,éðù
éùéìùàé-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤

-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«
:åéçàî éøáráéiå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåC ¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ

:ìBça eäðîèiå éøönä-úàâéäpäå éðMä íBia àöiå ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²
äkú änì òLøì øîàiå íévð íéøár íéLðà-éðL§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−

:Erøãéeðéìr èôLå øN Léàì EîN éî øîàiå ¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

iying ,iriax - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiååèòîLiå ©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³
äLî-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìræèäðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe ©©§¥«§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨
ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå äðìãzå©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ

ïäéáà:æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiåïrLBiå £¦¤«©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈
:íðàö-úà ÷Liåçéïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ©©−§§¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®

:íBiä àa ïzøäî recî øîàiåèéLéà ïøîàzå ©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä éøöî¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëïzáær äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úààëäLî ìàBiå ¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤¤−

ì:äLîì Bzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−§¤«
áëéúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦

:äiøëð õøàaôâëúîiå íää íéaøä íéîiá éäéå §¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ
e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé-éðá eçðàiå íéøöî Cìî¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®

:äãárä-ïî íéýìûä-ìà íúråL ìrzåãëòîLiå ©©¯©©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬
íú÷àð-úà íéýìû-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤

:á÷ré-úàå ÷çöé-úà íäøáàäëíéýìû àøiå ©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−
:íéýìû òãiå ìûøNé éða-úàñ ¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את(ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeïäk Bðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéýìûäá-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiå ¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©
Làa øra äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½

:ìkà epðéà äðqäåâàp-äøñà äLî øîàiå §©§¤−¥¤¬ª¨«©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´
øráé-àì recî äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬

:äðqäãåéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå ©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧
øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî íéýìû¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤

:éðpääéìrð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåìrî E ¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´
éìâøék E-úîãà åéìr ãîBò äzà øLà íB÷nä ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©

:àeä Lã÷åéáà éýìû éëðà øîàiåíäøáà éýìû E −Ÿ¤«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéýìûä-ìà èéaäîæéúéàø äàø ýåýé øîàiå ¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦

ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr éðr-úà¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâð éðtîçãøàå ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º

àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî | Bìéväì§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§®̈
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèéìà äàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

éénr-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìûøNé-éðáàéíéýìûä-ìà äLî øîàiå §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½

éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬
:íéøönî ìàøNéáéEl-äæå Cnr äéäà-ék øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´

ézçìL éëðà ék úBàäírä-úà EàéöBäa E ¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ
:äfä øää ìr íéýìûä-úà ïeãárz íéøönî¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

âééða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìû íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦
:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

ãéøîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

åèéða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ ep�È‡ ‰�q‰Â L‡a ¯Úa ‰�q‰(ב .(ג, . ‰ÏÚÓlL L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»

˙ÏÎB‡ d�È‡Â ˙Ù¯BN(רבה Y(מדרש ‰�Ò,האילנֹות מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִִֵַָָָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, L‡aרֹומז ¯Úaצרי יהּודי - ְְְִִִֵֵֶַַַַ…≈»≈ְִִָ

אליו. להתקרב עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה ‡ep�Èלהרּגיׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ≈∆

Ïk‡נׁשמה להּׁשאר עליו הּנפׁש', ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - À»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגּוף.

אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ּבּטּול להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנׁשמֹות

החּיּות". עּקר הּוא הּזה הּבּטּול אדרּבה, . .ְִִֶַַַַַַַָ

éùéîçæèíäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNrä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

íéøöîa íëì:æéíéøöî éðrî íëúà äìrà øîàå ¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−



קנג iying ,iriax - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiååèòîLiå ©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³
äLî-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìræèäðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe ©©§¥«§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨
ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå äðìãzå©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ

ïäéáà:æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiåïrLBiå £¦¤«©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈
:íðàö-úà ÷Liåçéïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ©©−§§¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®

:íBiä àa ïzøäî recî øîàiåèéLéà ïøîàzå ©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä éøöî¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëïzáær äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úààëäLî ìàBiå ¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤¤−

ì:äLîì Bzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−§¤«
áëéúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦

:äiøëð õøàaôâëúîiå íää íéaøä íéîiá éäéå §¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ
e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé-éðá eçðàiå íéøöî Cìî¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®

:äãárä-ïî íéýìûä-ìà íúråL ìrzåãëòîLiå ©©¯©©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬
íú÷àð-úà íéýìû-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤

:á÷ré-úàå ÷çöé-úà íäøáàäëíéýìû àøiå ©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−
:íéýìû òãiå ìûøNé éða-úàñ ¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את(ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeïäk Bðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéýìûäá-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiå ¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©
Làa øra äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½

:ìkà epðéà äðqäåâàp-äøñà äLî øîàiå §©§¤−¥¤¬ª¨«©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´
øráé-àì recî äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬

:äðqäãåéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå ©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧
øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî íéýìû¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤

:éðpääéìrð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåìrî E ¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´
éìâøék E-úîãà åéìr ãîBò äzà øLà íB÷nä ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©

:àeä Lã÷åéáà éýìû éëðà øîàiåíäøáà éýìû E −Ÿ¤«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéýìûä-ìà èéaäîæéúéàø äàø ýåýé øîàiå ¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦

ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr éðr-úà¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâð éðtîçãøàå ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º

àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî | Bìéväì§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§®̈
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèéìà äàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

éénr-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìûøNé-éðáàéíéýìûä-ìà äLî øîàiå §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½

éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬
:íéøönî ìàøNéáéEl-äæå Cnr äéäà-ék øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´

ézçìL éëðà ék úBàäírä-úà EàéöBäa E ¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ
:äfä øää ìr íéýìûä-úà ïeãárz íéøönî¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

âééða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìû íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦
:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

ãéøîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

åèéða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ ep�È‡ ‰�q‰Â L‡a ¯Úa ‰�q‰(ב .(ג, . ‰ÏÚÓlL L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»

˙ÏÎB‡ d�È‡Â ˙Ù¯BN(רבה Y(מדרש ‰�Ò,האילנֹות מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִִֵַָָָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, L‡aרֹומז ¯Úaצרי יהּודי - ְְְִִִֵֵֶַַַַ…≈»≈ְִִָ

אליו. להתקרב עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה ‡ep�Èלהרּגיׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ≈∆

Ïk‡נׁשמה להּׁשאר עליו הּנפׁש', ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - À»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגּוף.

אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ּבּטּול להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנׁשמֹות

החּיּות". עּקר הּוא הּזה הּבּטּול אדרּבה, . .ְִִֶַַַַַַַָ

éùéîçæèíäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNrä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

íéøöîa íëì:æéíéøöî éðrî íëúà äìrà øîàå ¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−



iyyקנד - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà éñeáéäåçéEì÷ì eòîLå §©§¦®¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®
ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé éð÷æå äzà úàáe¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³
äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû ýåýé åéìà¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈

ìL Cøc àp-äëìðýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
eëìú àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−

:í÷éøáëdúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈
íëéða-ìr ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìråãàäLî ïriå §©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦©©³©¤Æ
ék éì÷a eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−§Ÿ¦®¦´

éìà äàøð-àì eøîàé:ýåýé Eáýåýé åéìà øîàiå «Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−
áéúëäæîéø÷:ähî øîàiå Eãéá äf-äîâøîàiå ©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ

äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLäñðiå Lçðì éäéå ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨®̈©¨¬̈
åéðtî äLî:ãEãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤−¦¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½

:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå Báðæa æçàå¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«
äéìà äàøð-ék eðéîàé ïrîìíúáà éýìû ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ®̈

:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáà éýìûåøîàiå ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á
B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®

:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³
B÷éçî dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ¥«¥½

:BøNák äáL-äpäåçàìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå §¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ
úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ

:ïBøçàäèì íb eðéîàé àì-íà äéäåúBúàä éðL ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹
øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå älàä̈¥À¤§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ
øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä zëôLå§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ

:úLaia íãì eéäåééðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå §¨¬§−̈©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léà àìíb íL ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéBà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ

Bà Løç Bà ílà íeNé-éîéëðà àìä øer Bà çwô ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−
:ýåýéáéét-ír äéäà éëðàå Cì äzråéúéøBäå EE §Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−

:øaãz øLàâé-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå £¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©

:çìLzãéïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiå ¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ
éçà-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézrãé éålä E ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì àöé àeäåèzøaãå ÆŸ¥´¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´
-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦

ét:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét-írå E ¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåäôì El-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½

:íéýìûì Bl-äéäz äzàåæéçwz äfä ähnä-úàå §©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬©¤−¦©´
:úúàä-úà Ba-äNrz øLà Eãéaô §¨¤®£¤¬©«£¤−¤¨«Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dz�ÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ,ג) ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»

הּנׁשמה.‡M‰כב) היא –dz�ÎLעֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶֶֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן d˙Èaּבהם ˙¯b ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ»«≈»

הּמתּגֹורר (ּכאדם קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים –ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

Yּבּבית). ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' יראתÊ‰·אהבת – ִַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ»»ְִַ

הּנׁשמה על יראה). ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹה'

ואף ּביתּה' ּב'גרת ׁשּיׁשנם הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלהֹוציא

לאהבת ּכלים מּׁשניהם לעׂשֹות עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלּו

ּוליראתֹו. ְְִָה'

éùùçéBì øîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤´¤«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
èéíéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§®̈¦

:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ékëçwiå ¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«©¦©̧
øîçä-ìr íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
íéýìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:Bãéaàë-ìà ýåýé øîàiåì Ezëìa äLîáeL §¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø äîéøöî¦§©½§¨§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½
àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô éðôì íúéNrå©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ

:írä-úà çlLéáëøîà äk äòøt-ìà zøîàå §©©−¤¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´
:ìàøNé éøëá éða ýåýéâëéìà øîàåçlL E §Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³
ì ïàîzå éðãáréå éða-úàâøä éëðà äpä BçlL ¤§¦Æ§©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½

ða-úà:Eøëa EãëeäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¤¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´
Lwáéå ýåýé:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå §Ÿ̈½©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ

íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²
:éì äzàåëíéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå ©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−
:úìenìôæëúàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬

íéýìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−

xihtn ,iriay - e ,d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bì-÷Miåçëýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå ©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL øLàèëCìiå £¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«©¥¬¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
ìýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:írä éðérì úúàä Nriå äLî-ìààìírä ïîàiå ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®
k eòîLiåäàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ

:eåçzLiå eãwiå íéðr-úà¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ È˙ÚL„(ד, . . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»∆»ƒ

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ(רש"י)הּגּוף לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶַֹ

ּבאברהם העֹולם. "‡·e�Èּולחמרּיּות חמֹורֹו",L·ÁiÂנאמר את ְְְְִַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֲֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת "¯e�aרמז החמֹור",Ì·Èk¯iÂנאמר על ְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈ֲַַ

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת ‰ÁÈLnרמז CÏÓ-‰lb˙i ְְְְֶֶֶַַַַָָֹֻ∆∆«»ƒ«ƒ¿«∆

הּקדּׁשה. אֹור מגּלה עצמֹו ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻעל

éòéáùäà-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤
énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½

:øaãna éì ebçéåáøLà ýåýé éî äòøt øîàiå §¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´
ì Bì÷a òîLà-úà ézrãé àì ìûøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýéâéýìû eøîàiå §Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬
ìL Cøc àp äëìð eðéìr àø÷ð íéøáräíéîé úL ¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á§¸¤¨¦¹

Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìû ýåýéì äçaæðå øaãna©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬
:áøçáãäLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå ¤¨«¤©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´

:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úà eòéøôz ïøäàå§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«
äízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt øîàiå©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬

:íúìáqî íúàå-úà àeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤
:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpäæïeôñàú àì ©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º

ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúìíä íL ¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ
:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹
ìL ìBîz íéNò íä øLààì íäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ

íé÷rö íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ
eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì:èäãárä ãaëz ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²

:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤
éøîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ

:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkàéeëì ízà µŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸
òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²

:øác íëúãárîáéíéøöî õøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦

:ïázì L÷ LL÷ìâéelk øîàì íéöà íéNâpäå §¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

ãééNâð íäìr eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì recî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íLåèéða éøèL eàáiå ¦§½Ÿ©§−©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´
äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà e÷röiå ìàøNé¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ

éãárì:Eæèéãárì ïzð ïéà ïázíéøîà íéðáìe E ©«£¨¤«¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬
éãár äpäå eNr eðì:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå −̈£®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤

äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæðçéïúpé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´

:eðzz íéðáì ïëúå íëìèéìàøNé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²
a íúàíBé-øác íëéðálî eòøâú-àì øîàì òø Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬
:BîBéaëíéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ìàëíäìà eøîàiå ¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½
-úà ízLàáä øLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤
íãéa áøç-úúì åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈

:eðâøäìáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå §¨§¥«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëéúàa æàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåàäLî-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLéqqq §©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe,ה) ≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

להקּב"ה.כג) ּבטענה ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡aׁשּכּלּה הּתֹורה, מצוֹות את קּימּתי – »ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶֶַַָָֻ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל EnÚׁשמֹותיו ˙‡ zÏv‰ ‡Ïׁשּיׁש אף – ְְֶַָָָָֹ…ƒ«¿»∆«∆ֵֶַ

ּברמּב"ם מפרׁש ּדין ד)ּפסק ג, ּתׁשּובה אחת(הלכֹות מצוה ׁשּקּיּום ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה ְְְְִַָָָָָָָמביאה

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëéúàa æàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåàäLî-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLéqqq §©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷



קנה xihtn ,iriay - e ,d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bì-÷Miåçëýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå ©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL øLàèëCìiå £¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«©¥¬¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
ìýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:írä éðérì úúàä Nriå äLî-ìààìírä ïîàiå ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®
k eòîLiåäàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ

:eåçzLiå eãwiå íéðr-úà¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ È˙ÚL„(ד, . . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»∆»ƒ

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ(רש"י)הּגּוף לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶַֹ

ּבאברהם העֹולם. "‡·e�Èּולחמרּיּות חמֹורֹו",L·ÁiÂנאמר את ְְְְִַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֲֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת "¯e�aרמז החמֹור",Ì·Èk¯iÂנאמר על ְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈ֲַַ

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת ‰ÁÈLnרמז CÏÓ-‰lb˙i ְְְְֶֶֶַַַַָָֹֻ∆∆«»ƒ«ƒ¿«∆

הּקדּׁשה. אֹור מגּלה עצמֹו ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻעל

éòéáùäà-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤
énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½

:øaãna éì ebçéåáøLà ýåýé éî äòøt øîàiå §¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´
ì Bì÷a òîLà-úà ézrãé àì ìûøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýéâéýìû eøîàiå §Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬
ìL Cøc àp äëìð eðéìr àø÷ð íéøáräíéîé úL ¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á§¸¤¨¦¹

Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìû ýåýéì äçaæðå øaãna©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬
:áøçáãäLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå ¤¨«¤©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´

:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úà eòéøôz ïøäàå§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«
äízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt øîàiå©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬

:íúìáqî íúàå-úà àeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤
:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpäæïeôñàú àì ©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º

ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúìíä íL ¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ
:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹
ìL ìBîz íéNò íä øLààì íäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ

íé÷rö íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ
eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì:èäãárä ãaëz ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²

:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤
éøîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ

:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkàéeëì ízà µŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸
òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²

:øác íëúãárîáéíéøöî õøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦

:ïázì L÷ LL÷ìâéelk øîàì íéöà íéNâpäå §¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

ãééNâð íäìr eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì recî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íLåèéða éøèL eàáiå ¦§½Ÿ©§−©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´
äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà e÷röiå ìàøNé¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ

éãárì:Eæèéãárì ïzð ïéà ïázíéøîà íéðáìe E ©«£¨¤«¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬
éãár äpäå eNr eðì:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå −̈£®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤

äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæðçéïúpé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´

:eðzz íéðáì ïëúå íëìèéìàøNé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²
a íúàíBé-øác íëéðálî eòøâú-àì øîàì òø Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬
:BîBéaëíéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ìàëíäìà eøîàiå ¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½
-úà ízLàáä øLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤
íãéa áøç-úúì åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈

:eðâøäìáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå §¨§¥«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëéúàa æàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåàäLî-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLéqqq §©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe,ה) ≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

להקּב"ה.כג) ּבטענה ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡aׁשּכּלּה הּתֹורה, מצוֹות את קּימּתי – »ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶֶַַָָֻ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל EnÚׁשמֹותיו ˙‡ zÏv‰ ‡Ïׁשּיׁש אף – ְְֶַָָָָֹ…ƒ«¿»∆«∆ֵֶַ
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם  קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:378:388:399:109:1110:0310:0416:5717:0217:2317:2816:4217:38באר שבע )ח(

6:406:398:398:409:119:1210:0310:0416:5316:5817:1917:2416:2817:35חיפה )ח(

6:356:348:378:389:089:0910:0110:0216:5617:0117:2217:2716:2117:35ירושלים )ח(

6:406:408:398:409:129:1310:0410:0516:5517:0017:2117:2616:3917:37תל אביב )ח(

7:407:379:179:179:489:4810:3310:3316:2216:3016:5617:0316:1117:18אוסטריה וינה )ח(

6:036:099:119:159:439:4710:5711:0120:4920:4821:1821:1720:3021:30אוסטרליה מלבורן )ק(

7:377:359:169:169:489:4810:3310:3416:3016:3717:0217:0916:1817:13אוקראינה אודסה )ח( 

7:147:118:518:519:229:2210:0710:0715:5716:0416:3016:3715:4516:41אוקראינה דונייצק )ח(

7:277:249:039:029:359:3410:1910:1916:0616:1316:3916:4615:5416:50אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:017:589:329:3210:0410:0410:4710:4716:2316:3116:5817:0516:1117:09אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:537:509:259:259:579:5610:3910:4016:1616:2416:5116:5916:0417:03אוקראינה קייב )ח(

7:597:579:409:4110:1210:1310:5810:5917:0017:0717:3217:3916:4817:53איטליה מילאנו )ח(

6:086:118:438:459:129:1510:1510:1818:3318:3518:5518:5718:1619:01אקוואדור קיטו )ח(

5:475:538:498:539:219:2510:3410:3820:1320:1220:4020:3919:5420:52ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:166:229:319:3510:0110:0611:1811:2221:2721:2521:5821:5621:0722:00ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:247:229:149:159:469:4710:3510:3617:0217:0817:3117:3716:4917:41ארה״ב בולטימור )ח(

7:167:149:069:069:379:3810:2610:2716:4916:5617:1817:2416:3617:36ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:177:169:069:069:389:3810:2610:2716:4816:5517:1817:2416:3617:36ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:577:559:449:4510:1610:1611:0411:0517:2117:2717:5117:5717:0818:09ארה״ב דטרויט )ח(

7:157:159:179:189:499:5010:4210:4417:4117:4618:0718:1117:2718:21ארה״ב היוסטן )ח(

6:556:548:548:559:259:2610:1710:1817:0417:0917:3117:3616:5117:46ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:067:079:129:149:459:4610:3910:4117:4817:5318:1318:1717:3418:27ארה״ב מיאמי )ח(

7:157:149:029:039:359:3510:2310:2416:4116:4817:1117:1716:2917:31ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:137:119:029:029:339:3310:2110:2216:4216:4817:1117:1716:2917:28ארה״ב שיקאגו )ח(

5:576:018:478:509:169:1910:2410:2719:2119:2219:4419:4519:0419:49בוליביה לה פאס )ח(

8:428:3910:1110:1110:4310:4311:2511:2616:5517:0417:3117:3916:4417:58בלגיה אנטוורפן )ח(

8:398:3610:1110:1010:4210:4211:2411:2516:5917:0717:3417:4216:4717:59בלגיה בריסל )ח(

8:138:089:349:3310:0610:0510:4510:4515:5216:0116:3216:4115:4216:45בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:236:279:159:189:469:4910:5510:5820:0320:0420:2820:2819:4620:36ברזיל ס.פאולו )ק(

6:106:149:019:059:339:3610:4110:4419:4819:4920:1320:1319:3120:21ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

8:007:569:309:2910:0110:0110:4310:4416:1416:2216:5016:5816:0317:15בריטניה לונדון )ח(

8:198:149:439:4310:1510:1410:5510:5516:1216:2116:5116:5916:0217:18בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:128:089:389:3810:1010:1010:5110:5216:1416:2316:5217:0016:0317:04גרמניה ברלין )ח(

8:188:159:529:5110:2310:2211:0611:0616:4616:5417:2117:2816:3417:32גרמניה פרנקפורט )ח(

5:165:208:138:168:438:4610:0410:0619:1219:1219:3819:3818:5519:42דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:117:129:249:259:569:5810:5210:5418:1918:2318:4218:4618:0418:50הודו בומביי )ח(

7:057:069:199:219:519:5310:4810:5018:1718:2118:4018:4418:0218:48הודו פונה )ח(

7:277:259:059:059:379:3710:2110:2216:1316:2116:4616:5316:0116:57הונגריה בודפשט )ח(

7:267:259:149:159:469:4710:3410:3616:5517:0117:2417:3016:4217:34טורקיה איסטנבול )ח(

7:387:379:319:3110:0310:0410:5210:5417:2517:3117:5317:5817:1218:02יוון אתונה )ח(
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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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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות 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
7:477:459:259:259:579:5710:4210:4316:3516:4217:0817:1416:2317:18מולדובה קישינב )ח(

7:047:059:229:249:529:5310:4910:5118:2218:2618:4518:4918:0718:53מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:576:049:129:169:449:4911:0211:0521:1521:1221:4721:4420:5521:48ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:496:508:578:589:289:2910:2210:2417:3117:3517:5618:0017:1718:04נפאל קטמנדו )ח(

7:077:099:349:3710:0710:0911:0811:1119:1519:1719:3719:4018:5919:44סינגפור סינגפור )ח(

7:387:359:079:079:389:3810:2010:2015:4615:5516:2316:3115:3516:35פולין ורשא )ח(

5:495:528:278:309:009:0210:0510:0718:4118:4219:0419:0518:2419:09פרו לימה )ח(

8:178:149:589:5810:3010:3011:1611:1717:1817:2517:4917:5617:0518:10צרפת ליאון )ח(

8:398:3610:1410:1410:4610:4611:3011:3017:1617:2317:5017:5717:0418:12צרפת פריז )ח(

5:586:008:298:318:589:0110:0010:0218:0818:1018:3018:3217:5218:36קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:449:329:3210:0310:0310:5010:5117:0217:0917:3217:3916:4917:52קנדה טורונטו )ח(

7:307:289:129:129:439:4310:2910:3016:3216:3917:0317:1016:2017:24קנדה מונטריאול )ח(

6:536:528:478:489:209:2110:1110:1216:5116:5717:1817:2316:3817:27קפריסין לרנקה )ח(

9:509:4511:1011:0911:4111:4012:1912:1917:2217:3218:0318:1217:1218:31רוסיה מוסקבה )ח(

9:049:0210:4210:4211:1411:1411:5811:5917:5117:5818:2418:3117:3918:35רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:078:049:479:4610:1810:1711:0211:0316:5817:0517:3117:3816:4617:51שוייץ ציריך )ח(

6:416:428:589:009:319:3210:2810:3118:0818:1118:3018:3417:5218:38תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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