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ד

mikxan ,`x`e zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,hay ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÔÎÏ'גֹו אתכם והֹוצאתי הוי' אני יׂשראל לבני אמר »≈ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
גו' ולקחּתי גֹו' וגאלּתי גֹו' ואיתא1והּצלּתי ,2 ְְְְְְְִִִִִַַַָָָ

וארא ּפרׁשת רּבה ׁשל3ּבמדרׁש (לׁשֹונֹות ּגאּולֹות ד' ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ּפרעה, עליהן ׁשּגזר ּגזרֹות ד' ּכנגד ּכאן, יׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגאּלה)
ׁשד' והינּו, הּפסח, ּבליל ּכֹוסֹות ד' חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּוכנגדן
ּובמדרׁש מּמצרים. הּגאּלה ּכנגד הם ּגאּלה ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻלׁשֹונֹות

וּיׁשב ּפרׁשת הם4רּבה ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשד' איתא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבד' מּובן, ּומּזה הּגלּיֹות), ד' (ּדהינּו מלכּיֹות ד' ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֻֻּכנגד
ויׁש העתידה. הּגאּלה ּגם נכללת ּגאּלה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהּלׁשֹונֹות
וארא ּבפרׁשת רּבה הּמדרׁש ּדברי לפי ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלֹומר,
ּדכיון העתידה, לּגאּלה ּגם ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻֻׁשּייכים

ידּוע והרי ּכֹוסֹות, ד' חכמים ּתּקנּו ּכֹוסֹות5ׁשּכנגּדן שּב' ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ
הּׁשנּיֹות ּכֹוסֹות ּוב' מצרים, לגאּלת ׁשּייכים ְְְִִִִִִַַַַָָֻהראׁשֹונֹות
ׁשּגם נמצא, העתידה, לּגאּלה ׁשּי הרביעי ּכֹוס ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֻּובפרט
וכן ּגאּלה. ׁשל לׁשֹונֹות ּבד' נרמזת העתידה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻהּגאּלה

ּבּזהר ּפעמים6איתא ד' אֹומרים הּגאּלֹות ארּבע ׁשּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ׁשּכנגד וכיון ּבעזרת. אמת ּפעמים וד' עזרת, קדם ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹאמת
ב' אמת ּפעמים ד' אֹומרים ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ְְְְֱִִֶֶָָֻד'
ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּבד' מּובן הרי ּובעזרת, עזרת קדם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּפעמים,
לגאּלת ׁשּׁשּייכים ּכפי הא', ענין ענינים, ב' יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּגאּלה

ּגזרֹות (ד' ׁשּׁשּייכיםמצרים ּכפי הּב', וענין ּפרעה), ׁשּגזר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּגאּלה ּגם נכללת ׁשּבזה הּגלּיֹות, מד' הּגאּלֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻלד'
מדרׁשים שּב' נֹוספת הֹוכחה יׁש הּזהר ּומּדברי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעתידה.
אמר ּומר חדא אמר מר אּלא אהדדי, ּפליגי לא ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּנ"ל

אמת. ּוׁשניהם ְֱֲֵֶֶָחדא,
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וֿז.1) ו, תרע"ח2)וארא זה ד"ה גם וראה ואילך). פז ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח לבנ"י אמור לכן ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך. מז ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואילך. ב'תקפה ס"ע ח"ז ואילך. קכח ע' ח"א וארא אוה"ת וראה ואילך). קלט ע' תרע"ח (סה"מ

ואילך). 304 ע' ואילך; 238 ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א ועברתי וד"ה אמור לכן ד"ה ואילך. רנה ע' ד.3)תרל"ד פ"ו, שמו"ר

ה.4) פפ"ח, לב.5)ב"ר ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ סע"ב.6)ראה רטז, ח"ב
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·LiÂ4‡˙È‡,להיפך מובא «≈∆ƒ»
‰l‡b ÏL ˙B�BLÏ '„L∆¿∆¿À»

Ì‰ממצרים הגאולה כנגד לא ≈
BiÎÏÓ˙אלא '„ „‚�k¿∆∆«¿À
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‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÌbL ,‡ˆÓ� ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ CiLרק ולא «»«¿À»»¬ƒ»ƒ¿»∆««¿À»»¬ƒ»

ממצרים l‡b‰.הגאולה ÏL ˙B�BLÏ '„a ˙ÊÓ¯�ƒ¿∆∆¿¿∆¿À»
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¯‰f‰ È¯·cÓe .‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒƒ¿≈«…«
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כנגד מכוונים הלשונות שארבעת

העתידה È‚ÈÏtהגאולה ‡Ï…¿ƒ≈
È„„‰‡על זה חולקים אינם «¬»≈

Á„‡זה, ¯Ó‡ ¯Ó ‡l‡זה ∆»«»«¬»
אחד דבר Á„‡אמר ¯Ó‡ ¯Óe,אחד דבר אמר ‡Ó˙.וזה Ì‰È�Le «»«¬»¿≈∆¡∆

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

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

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

פרשת  שבת 'גו לכן אמור לבני ישראלה "מאמר ד  )ג

 ה ....................י"חשת'ה מברכים החודש שבט ,וארא

 כד.....י"חתש'השבט  מברכים החודש, ואראפ "ששיחת   )ד

   ד טבת"כ – לקוטי שיחות  )ה

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

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 לג.................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת   )ז

 לד.................חוברת ג שניאורסאהןל "ה ז" עחנה

 לה.............ואראפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 ול...........ואראפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

 חנ...............ואראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 טנ.....................................ואראפרשת לשבוע  

 ע...............ואראפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

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

 :מהדורת וגשל –ם "י רמבשיעור

 וע ............ואראפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יד

 בק...........ואראפרשת לשבוע   פרק אחד ליום–  )טו

  וק..............ואראפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

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

 יאק........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח

   עם ביאורים ערכיןמסכת   )יט

  יבק............................................... ח  עד דףבף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 מק..................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 אמק................................................ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

 במק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 מהק............................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כד

 המק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל מואלתורת ש  )כה

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

   ב "תערהמאמרים המשך שיעורים ב  )כו

 ומק............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )כז

 חמק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 חמק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )כט

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

  אגרות קודש   )ל

 נק.......................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 אנק................................אה בציבור חומש לקרי  )לא

 נחק......................ואראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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



ה

mikxan ,`x`e zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,hay ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÔÎÏ'גֹו אתכם והֹוצאתי הוי' אני יׂשראל לבני אמר »≈ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
גו' ולקחּתי גֹו' וגאלּתי גֹו' ואיתא1והּצלּתי ,2 ְְְְְְְִִִִִַַַָָָ

וארא ּפרׁשת רּבה ׁשל3ּבמדרׁש (לׁשֹונֹות ּגאּולֹות ד' ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ּפרעה, עליהן ׁשּגזר ּגזרֹות ד' ּכנגד ּכאן, יׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגאּלה)
ׁשד' והינּו, הּפסח, ּבליל ּכֹוסֹות ד' חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּוכנגדן
ּובמדרׁש מּמצרים. הּגאּלה ּכנגד הם ּגאּלה ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻלׁשֹונֹות

וּיׁשב ּפרׁשת הם4רּבה ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשד' איתא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבד' מּובן, ּומּזה הּגלּיֹות), ד' (ּדהינּו מלכּיֹות ד' ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֻֻּכנגד
ויׁש העתידה. הּגאּלה ּגם נכללת ּגאּלה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהּלׁשֹונֹות
וארא ּבפרׁשת רּבה הּמדרׁש ּדברי לפי ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלֹומר,
ּדכיון העתידה, לּגאּלה ּגם ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻֻׁשּייכים

ידּוע והרי ּכֹוסֹות, ד' חכמים ּתּקנּו ּכֹוסֹות5ׁשּכנגּדן שּב' ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ
הּׁשנּיֹות ּכֹוסֹות ּוב' מצרים, לגאּלת ׁשּייכים ְְְִִִִִִַַַַָָֻהראׁשֹונֹות
ׁשּגם נמצא, העתידה, לּגאּלה ׁשּי הרביעי ּכֹוס ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֻּובפרט
וכן ּגאּלה. ׁשל לׁשֹונֹות ּבד' נרמזת העתידה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻהּגאּלה

ּבּזהר ּפעמים6איתא ד' אֹומרים הּגאּלֹות ארּבע ׁשּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ׁשּכנגד וכיון ּבעזרת. אמת ּפעמים וד' עזרת, קדם ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹאמת
ב' אמת ּפעמים ד' אֹומרים ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ְְְְֱִִֶֶָָֻד'
ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּבד' מּובן הרי ּובעזרת, עזרת קדם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּפעמים,
לגאּלת ׁשּׁשּייכים ּכפי הא', ענין ענינים, ב' יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּגאּלה

ּגזרֹות (ד' ׁשּׁשּייכיםמצרים ּכפי הּב', וענין ּפרעה), ׁשּגזר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּגאּלה ּגם נכללת ׁשּבזה הּגלּיֹות, מד' הּגאּלֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻלד'
מדרׁשים שּב' נֹוספת הֹוכחה יׁש הּזהר ּומּדברי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעתידה.
אמר ּומר חדא אמר מר אּלא אהדדי, ּפליגי לא ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּנ"ל

אמת. ּוׁשניהם ְֱֲֵֶֶָחדא,
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וֿז.1) ו, תרע"ח2)וארא זה ד"ה גם וראה ואילך). פז ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח לבנ"י אמור לכן ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך. מז ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואילך. ב'תקפה ס"ע ח"ז ואילך. קכח ע' ח"א וארא אוה"ת וראה ואילך). קלט ע' תרע"ח (סה"מ

ואילך). 304 ע' ואילך; 238 ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א ועברתי וד"ה אמור לכן ד"ה ואילך. רנה ע' ד.3)תרל"ד פ"ו, שמו"ר

ה.4) פפ"ח, לב.5)ב"ר ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ סע"ב.6)ראה רטז, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÈzÏv‰Â 'B‚ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â 'ÈÂ‰ È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¬»»¿≈ƒ∆¿∆¿ƒ«¿ƒ
'Â‚ ÈzÁ˜ÏÂ 'B‚ ÈzÏ‡‚Â 'B‚1‡˙È‡Â L¯t˙מובא2, ‰a¯ L¯„Óa ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»»»«

‡¯‡Â3˙B�BLÏ) ˙BÏe‡b Ô‡kביטויים„' LÈ (‰l‡b ÏLבפסוקים »≈»¿¿∆¿À»≈»
"ולקחתי", "וגאלתי", "והצלתי", "והוצאתי", ÊbL¯אלה: ˙B¯Êb '„ „‚�k¿∆∆¿≈∆»«

Ô„‚�Îe ,‰Ú¯t Ô‰ÈÏÚכנגד ¬≈∆«¿…¿∆¿»
גאולה של הלשונות ¿e�wzƒד'

ÌÈÓÎÁלשתות˙BÒBk יין„' ¬»ƒ
'„L ,e�È‰Â ,ÁÒt‰ ÏÈÏa¿≈«∆«¿«¿∆
Ì‰ ‰l‡b ÏL ˙B�BLÏ¿∆¿À»≈
.ÌÈ¯ˆnÓ ‰l‡b‰ „‚�k¿∆∆«¿À»ƒƒ¿«ƒ
˙L¯t ‰a¯ L¯„Ó·e¿ƒ¿««»»»«

·LiÂ4‡˙È‡,להיפך מובא «≈∆ƒ»
‰l‡b ÏL ˙B�BLÏ '„L∆¿∆¿À»

Ì‰ממצרים הגאולה כנגד לא ≈
BiÎÏÓ˙אלא '„ „‚�k¿∆∆«¿À

בני היו ממשלתם שתחת האומות

בגלות „'ישראל e�È‰c)¿«¿
,Ô·eÓ ‰fÓe ,(˙BiÏb‰«»Àƒ∆»
‰l‡b ÏL ˙B�BLl‰ '„aL∆¿«¿∆¿À»
‰l‡b‰ Ìb ˙ÏÏÎ�ƒ¿∆∆««¿À»

‰„È˙Ú‰גאולה שתהיה »¬ƒ»
אדום (מלכות הרביעית מהמלכות

בני נמצאים ממשלתה שתחת

האחרונה). בגלות ≈¿LÈÂישראל
È¯·c ÈÙÏ ÌbL ,¯ÓBÏ«∆«¿ƒƒ¿≈
˙L¯Ùa ‰a¯ L¯„n‰«ƒ¿««»¿»»«

‡¯‡Âגאולה של הלשונות שד' »≈»
פרעה שגזר הגזירות ד' כנגד הם

זאת בכל במצרים, ישראל בני על

ÏL ˙B�BLÏ '„ ÌÈÎÈiL«»ƒ¿∆
‰l‡bאלו Ìbשבפסוקים ¿À»«

Îc ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏÔÂÈ «¿À»»¬ƒ»¿≈»
Ôc‚�kLלשונות ד' כנגד ∆¿∆¿»

הללו ÌÈÓÎÁהגאולה e�wzƒ¿¬»ƒ
Úe„È È¯‰Â ,˙BÒBk '„5 «¬≈»«
˙B�BL‡¯‰ ˙BÒBk 'a∆̆»ƒ
בקידוש האחת אותן ששותים

"מגיד" אמירת בסיום והשנייה

יציאת על גאלנו" "אשר וברכת

‰Bi�M˙מצרים ˙BÒBk '·e ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚Ï ÌÈÎÈiLאותן ששותים «»ƒƒ¿À«ƒ¿«ƒ«¿ƒ

הלל אמירת בסיום והשניה המזון ברכת בסיום ‰¯·ÈÚÈהאחת ÒBk Ë¯Ù·eƒ¿»»¿ƒƒ
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÌbL ,‡ˆÓ� ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ CiLרק ולא «»«¿À»»¬ƒ»ƒ¿»∆««¿À»»¬ƒ»

ממצרים l‡b‰.הגאולה ÏL ˙B�BLÏ '„a ˙ÊÓ¯�ƒ¿∆∆¿¿∆¿À»
‡˙È‡ ÔÎÂ(מובא)¯‰fa6˙Bl‡b‰ Úa¯‡ „‚�kLהמלכיות מארבעת ¿≈ƒ»«…«∆¿∆∆«¿««¿À

נמצאים ישראל בני שתחתם

ÌÈÓÚtבגלות '„ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»ƒ
Ì„˜ ˙Ó‡אמירת˙¯ÊÚ– ¡∆…∆∆¿«

לאחר וכו'" אבותינו "עזרת

("אמת שחרית של שמע קריאת

וכו') ÌÈÓÚtויציב" '„Â¿¿»ƒ
˙¯ÊÚa ˙Ó‡אשרי ("אמת ¡∆¿∆¿«

וכו'"). „'איש „‚�kL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆∆
‰l‡b ÏL ˙B�BLÏ¿∆¿À»
˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»ƒ¡∆
˙¯ÊÚ Ì„˜ ,ÌÈÓÚt '·¿»ƒ…∆∆¿«

,˙¯ÊÚ·eאמירת את כופלים ¿∆¿«
הכל ובסך פעמים ארבע 'אמת'

פעמים שמונה 'אמת' אומרים

˙B�BLÏ '„aL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿¿
'· Ì�LÈ ‰l‡b ÏL∆¿À»∆¿»
ÈÙk ,'‡‰ ÔÈ�Ú ,ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚Ï ÌÈÎÈiML∆«»ƒƒ¿À«ƒ¿«ƒ

ד' כנגד ÊbL¯(ונתקנו ˙B¯Êb¿≈∆»«
ÈÙk ,'a‰ ÔÈ�ÚÂ ,(‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿»«¿ƒ
˙Bl‡b‰ '„Ï ÌÈÎÈiML∆«»ƒ¿«¿À
‰ÊaL ,˙BiÏb‰ '„Óƒ«»À∆»∆
‰l‡b‰ Ìb ˙ÏÏÎ�ƒ¿∆∆««¿À»
¯‰f‰ È¯·cÓe .‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒƒ¿≈«…«
אמירת את שכופלים האומר

מארבעת הגאולה שכנגד "אמת"

‰ÁÎB‰המלכויות LÈ≈»»
ÌÈL¯„Ó 'a˘ ˙ÙÒB�∆∆∆ƒ¿»ƒ

Ï"p‰שארבעת האומר המדרש ««
הגאולה כנגד מכוונים הלשונות

האומר והמדרש ממצרים,

כנגד מכוונים הלשונות שארבעת

העתידה È‚ÈÏtהגאולה ‡Ï…¿ƒ≈
È„„‰‡על זה חולקים אינם «¬»≈

Á„‡זה, ¯Ó‡ ¯Ó ‡l‡זה ∆»«»«¬»
אחד דבר Á„‡אמר ¯Ó‡ ¯Óe,אחד דבר אמר ‡Ó˙.וזה Ì‰È�Le «»«¬»¿≈∆¡∆
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הּגלּותÔ·eÈÂב) ענין ּכללּות ּתחּלה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְִִִֶַַַָָָ
החטא, הּוא הּגלּות סּבת ּדהּנה, ְְְְִִֵֵַַַַָָֻוהּגאּלה.

ׁשענין7ּכמאמר והינּו מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מארצנּו, ּגלינּו וזהּו החטא, הּוא ּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּגלּות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא ארץ ׁשמּה8ּדפרּוׁש נקרא לּמה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּגלינּו החטא ועלֿידי קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָארץ
הּגלּות ענין הּוא ׁשחטא ונמצא, זֹו, ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּבחינת
ּובכדי הּגׁשמי. הּגלּות על ּגם סּבה והּוא ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּברּוחנּיּות,
לתּקן צרי (ּבגׁשמּיּות) לּגאּלה ולבֹוא מהּגלּות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלצאת
ענין וזהּו החטא, ׁשהּוא הּגלּות סּבת את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּתחּלה
ענין ׁשהּוא החטא את מתּקנים ׁשעלֿידּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,
מהּגלּות ּגם מּמילא יֹוצאים ועלֿידיֿזה הרּוחני, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּגלּות

אמרּו ולכן ּבתׁשּובה,9הּגׁשמי. אּלא נגאלין יׂשראל אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
יהֹוׁשע ורּבי אליעזר רּבי ּבין ּפלּוגּתא ּבזה ׁשּיׁש ,10ּדהגם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

הּתׁשּובה אם הּתׁשּובה, ּבאפן רק היא הּפלּוגּתא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהּנה
ׁשּגזרֹותיו מל עליהם מעמיד ׁשהּקּב"ה עלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּתהיה
לכל אבל מעצמם, ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשים אֹו כּו', ּכהּמן ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָקׁשֹות
מה וזהּו ּדוקא. הּתׁשּובה עלֿידי הּגאּלה ּתהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּדעֹות

הרמּב"ם לעׂשֹות9ׁשּכתב יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה הבטיחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשענין והינּו, נגאלין. הן ּומּיד ּגלּותן ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּתׁשּובה
הרּוחני הּגלּות ּכי הּתׁשּובה, ענין הּוא הרּוחנית ְְְִִִִַַַַָָָָָָָֻהּגאּלה

ו (ּכּנ"ל), החטא ענין הּואהּוא הרּוחנית הּגאּלה לכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ
עלֿידי ׁשּיתּגּלּו ּבּגּלּויים הּנה זה ּומּטעם הּתׁשּובה. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָענין

ּכמאמר הּתׁשּובה, ענין ּגם יהיה הּמׁשיח מׁשיח11מל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ׁשהּתׁשּובה לפי והינּו ּבתיּובּתא, צדיקייא לאתבא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָאתא
הּגאּלה על ּגם סּבה והיא ּברּוחנּיּות, הּגאּלה ְְְְִִִִַַַַָָָָֻֻהיא
ענין הּוא הּגאּלה ענין ׁשּכללּות וכיון ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּבגׁשמּיּות.
ד' הם ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשד' מּובן, הרי ְְְֲֵֵֶֶַָָָֻהּתׁשּובה,
ׁשּייכים אּלּו לׁשֹונֹות וד' (ּכדלקּמן). ּבתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמדרגֹות
ׁשּבהם להיֹות העתידה, ולּגאּלה מצרים לגאּלת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻּבעּקר
הּגלּיֹות מּׁשאר הּגאּלה ׁשהרי ּבׁשלמּות, הּוא הּגאּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻענין
ּגאּלה היתה מצרים ּגאּלת ורק ׁשלמה, ּגאּלה היתה ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֻֻֻלא
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשלמה ּגאּלה ׁשּתהיה העתידה הּגאּלה ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשלמה,
ּגלּות אחריה הּתׁשּובה12ׁשאין עבֹודת ּגם הּנה ולכן , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּמדרגֹות ד' ּכל היינּו ּבׁשלמּות, להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַַָָצריכה
ׁשלמּות נעׂשה הּתׁשּובה ׁשלמּות ועלֿידי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבּתׁשּובה,
ּבכל מצרים ּדיציאת ּבעבֹודה ּכן ּגם הּוא וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהּגאּלה.
יציאת זכירת להיֹות צריכה יֹום ּבכל (ׁשהרי ויֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָיֹום

הּבחינֹות13מצרים) ד' ּכל ּבּה להיֹות ׁשּצריכים , ְְְְִִִִִִֶַַָָ
ענין ּכללּות ּכי אמת, ּפעמים ד' ענין וזהּו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבּתׁשּובה,
ואמת עם (זי (פארּבינּדן ההתקּׁשרּות הּוא ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָהּתׁשּובה

לעֹולם מאמת14הוי' נפרד נעׂשה החטא עלֿידי ׁשהרי , ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הוי', אמת עם ּומתקּׁשר חֹוזר הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהוי',
ּבחינֹות ד' ּבתׁשּובה, אֹופּנים ד' הם אמת ּפעמים ְְְְֱִִִִֵֶַָָוד'
ּוכללּות הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהם הוי', ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבאמת

ּתֹורה ּב'לּקּוטי ּכּמבאר ּבזה, ׁשּתיּבאר15הענין ׁשּיׁש ּכה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּכי עיּלאה, ּותׁשּובה ּתּתאה ּתׁשּובה ּתׁשּובה, ְְְְִִִַָָָָָָָּבחינֹות
וה' ּתּתאה ה' ׁשּיׁש וכיון ה', ּתׁשּוב היינּו ְְְְֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
ּתּתאה ה' ּתׁשּוב ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשּיׁשנם נמצא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָעיּלאה,
ּתּתאה ּבתׁשּובה (הן מהן אחת ּובכל עיּלאה, ה' ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָותׁשּוב
למעלה, מּלמּטה אֹופּנים, ב' יׁשנם עיּלאה) ּבתׁשּובה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוהן
ׁשּתים הם הּתׁשּובֹות ׁשּׁשּתי ונמצא, למּטה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּומּלמעלה

ּבּתׁשּובה. מדרגֹות ד' ּדהינּו ארּבע, ְְְְְֵֵֶַַַַַָׁשהן

ּכתיב16העניןe‡·e¯ג) ּדהּנה טֹוב17, ועׂשה מרע סּור ≈ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
מבאר זה ּׁשּפסּוק והינּו, ורדפהּו, ׁשלֹום ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָּבּקׁש
סדר הּנה הרב (ּדעלּֿפי למעלה מּלמּטה העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹסדר
ׁשהּסדר למעלה), מּלמּטה ּבדר הּוא האדם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעבֹודת
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ב.12) קטז, פסחים – ונאמר ה"ג תוד"ה ב.13)ראה יב, ברכות וגמרא ב.14)משנה קיז, ואילך.15)תהלים א עה, ראה16)בלק

ואילך. ב עג, שם טו.17)לקו"ת לד, תהלים
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מצרים, בגלות נשאר לא ישראל מבני ‰È˙Ú„‰אחד ‰l‡b‰ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿À»»¬ƒ»
‰ÓÏL ‰l‡b ‰È‰zLנצחית גאולה תהיה היא כי השלימות בתכלית ∆ƒ¿∆¿À»¿≈»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L12‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ שמביאה, ∆≈«¬∆»»¿»≈ƒ≈«¬««¿»

העתידה) הגאולה ושל מצרים יציאת (של השלימה הגאולה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰את
˙BÈ‰Ïתשובה,˙eÓÏLa ƒ¿ƒ¿≈

˙B‚¯„n‰ '„ Ïk e�ÈÈ‰«¿»««¿≈
È„ÈŒÏÚÂ ,‰·eLzaL∆«¿»¿«¿≈
‰NÚ� ‰·eLz‰ ˙eÓÏL¿≈«¿»«¬∆

‰l‡b‰ ˙eÓÏLאפשר ואי ¿≈«¿À»
ידי על שלימה גאולה לפעול

שלימה. לא תשובה

‰„B·Úa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«≈»¬»
ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»
ÌBÈ ÏÎa È¯‰L) ÌBÈÂ»∆¬≈¿»
˙¯ÈÎÊ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈוהמשמעות ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
את להזכיר החובה של הפנימית

היא יום בכל מצרים יציאת

יציאת של הרוחנית שהעבודה

ויציאה גאולה של במובן מצרים,

ברוחניות, וההגבלות מהמיצרים

ויום) יום בכל להיות ,13צריכה
da ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿»
שבכל הרוחנית מצרים ביציאת

ויום ‰B�ÈÁa˙יום '„ Ïk»«¿ƒ
,‰·eLzaLשיבואר כפי ∆«¿»

בחינות שתי שיש להלן

בחינות ושתי תתאה' ב'תשובה

הכל ובסך עילאה' ב'תשובה

בתשובה (דרגות) בחינות ארבע

˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¡∆
של הלשונות ארבעת ולכן

בעובדה קשורים הגאולה

של שמע קריאת שבברכות

או פעמיםשחרית ארבע מרים

(Ôc�Èa¯‡Ù"אמת", ˙e¯M˜˙‰‰ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk Èkƒ¿»ƒ¿««¿»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿¿
CÈÊולהתחבר ÌÚלהתקשר האמיתית) האמת שהוא הקדושֿברוךֿהוא ƒƒ

ככתוב ÌÏBÚÏוהמוחלטת 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â14‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ È¯‰L , ∆¡∆¬»»¿»∆¬≈«¿≈«≈¿
‰NÚ�האדם„¯Ù�ומרוחק¯ÊBÁ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡Ó «¬»ƒ¿»≈¡∆¬»»¿«¿≈«¿»≈

¯M˜˙Óeומתחבר˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„Â ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡ ÌÚהנזכרים ƒ¿«≈ƒ¡∆¬»»¿¿»ƒ¡∆
כנ"ל שמע קריאת eL˙a·‰בברכות ÌÈpÙB‡ '„ Ì‰התקשרות שעניינה ≈«ƒƒ¿»

עם התחברות שהם שונים, אופנים בארבעה הקדושֿברוךֿהוא עם והתחברות

‰ÈÂ'ד' ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚�k Ì‰L ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡a ˙B�ÈÁaשהם ¿ƒ∆¡∆¬»»∆≈¿∆∆ƒ≈¬»»
ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד,

(הקשורות בתשובה הדרגות ארבעת של הפנימית המשמעות את ומבאר והולך

הוי'. שם של האותיות ארבעת שכנגד גאולה) של הלשונות בארבעת

,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆
‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk15 «¿…»¿ƒ≈»

ÈzL LiL ‰k¯‡a«¬À»∆≈¿≈
‰·eLz ,‰·eLz ˙B�ÈÁa¿ƒ¿»¿»

‰‡zzתחתונה תשובה «»»
‰‡lÈÚ ‰·eL˙eתשובה ¿»ƒ»»

‰e�ÈÈעליונה, ‰·eLz Èkƒ¿»«¿
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והתשובה הוי' שם של ה"א

ה' תשוב מהאותיות שמורכבת

ומשיבה הפגם את מתקנת

למקומה, ה' האות את ומחזירה

LiL ÔÂÈÎÂשתי הוי' בשם ¿≈»∆≈
הנקראת הראשונה - ה"א אותיות
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˙B·eLzדרגות שתי היינו ¿
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ÏÎ·e ,‰‡lÈÚ '‰ ·eL˙Â¿»ƒ»»¿»
‰·eL˙a Ô‰) Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆≈ƒ¿»
·eL˙a Ô‰Â ‰‡zz‰ «»»¿≈ƒ¿»
'· Ì�LÈ (‰‡lÈÚƒ»»∆¿»
‰hÓlÓ ,ÌÈpÙB‡«ƒƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓe ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ.להלן שיבואר כפי ¿«»
˙B·eLz‰ ÈzML ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿≈«¿
האמורות הדרגות שתי היינו

Ô‰Lבתשובה ÌÈzL Ì‰≈¿«ƒ∆≈
אופנים‡¯Úaבעצם שני יש כי «¿«

אופנים ושני תתאה בתשובה

עילאה, eLza·‰.בתשובה ˙B‚¯„Ó '„ e�È‰c¿«¿«¿≈«¿»
ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚16·È˙k ‰p‰c ,17Lwa ·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ≈»«¬≈«≈

‰„B·Ú‰ ¯„Ò ¯‡·Ó ‰Ê ˜eÒtM ,e�È‰Â ,e‰Ù„¯Â ÌBÏLשהאדם »¿»¿≈¿«¿∆»∆¿»≈≈∆»¬»
הקדושֿברוךֿהוא את ÏÚÓÏ‰עובד ‰hÓlÓנמוכות בדרגות מתחיל ƒ¿«»¿«¿»

עליונות יותר בדרגות ‰¯·וממשיך ÈtŒÏÚc)כלל Ò„¯בדרך ‰p‰ ¿«ƒ»…ƒ≈≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úבדרגה נמצא שתחילה ¬«»»»¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»

לדרגה), מדרגה ומתעלה הולך כך ואחר lÁzL‰נמוכה ,‰Êa ¯„q‰L∆«≈∆»∆∆¿ƒ»
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ז i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשלמה ּגאּלה ׁשּתהיה העתידה הּגאּלה ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשלמה,
ּגלּות אחריה הּתׁשּובה12ׁשאין עבֹודת ּגם הּנה ולכן , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּמדרגֹות ד' ּכל היינּו ּבׁשלמּות, להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַַָָצריכה
ׁשלמּות נעׂשה הּתׁשּובה ׁשלמּות ועלֿידי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבּתׁשּובה,
ּבכל מצרים ּדיציאת ּבעבֹודה ּכן ּגם הּוא וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהּגאּלה.
יציאת זכירת להיֹות צריכה יֹום ּבכל (ׁשהרי ויֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָיֹום

הּבחינֹות13מצרים) ד' ּכל ּבּה להיֹות ׁשּצריכים , ְְְְִִִִִִֶַַָָ
ענין ּכללּות ּכי אמת, ּפעמים ד' ענין וזהּו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבּתׁשּובה,
ואמת עם (זי (פארּבינּדן ההתקּׁשרּות הּוא ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָהּתׁשּובה

לעֹולם מאמת14הוי' נפרד נעׂשה החטא עלֿידי ׁשהרי , ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הוי', אמת עם ּומתקּׁשר חֹוזר הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהוי',
ּבחינֹות ד' ּבתׁשּובה, אֹופּנים ד' הם אמת ּפעמים ְְְְֱִִִִֵֶַָָוד'
ּוכללּות הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהם הוי', ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבאמת

ּתֹורה ּב'לּקּוטי ּכּמבאר ּבזה, ׁשּתיּבאר15הענין ׁשּיׁש ּכה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּכי עיּלאה, ּותׁשּובה ּתּתאה ּתׁשּובה ּתׁשּובה, ְְְְִִִַָָָָָָָּבחינֹות
וה' ּתּתאה ה' ׁשּיׁש וכיון ה', ּתׁשּוב היינּו ְְְְֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
ּתּתאה ה' ּתׁשּוב ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשּיׁשנם נמצא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָעיּלאה,
ּתּתאה ּבתׁשּובה (הן מהן אחת ּובכל עיּלאה, ה' ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָותׁשּוב
למעלה, מּלמּטה אֹופּנים, ב' יׁשנם עיּלאה) ּבתׁשּובה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוהן
ׁשּתים הם הּתׁשּובֹות ׁשּׁשּתי ונמצא, למּטה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּומּלמעלה

ּבּתׁשּובה. מדרגֹות ד' ּדהינּו ארּבע, ְְְְְֵֵֶַַַַַָׁשהן

ּכתיב16העניןe‡·e¯ג) ּדהּנה טֹוב17, ועׂשה מרע סּור ≈ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
מבאר זה ּׁשּפסּוק והינּו, ורדפהּו, ׁשלֹום ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָּבּקׁש
סדר הּנה הרב (ּדעלּֿפי למעלה מּלמּטה העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹסדר
ׁשהּסדר למעלה), מּלמּטה ּבדר הּוא האדם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעבֹודת
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ב.12) קטז, פסחים – ונאמר ה"ג תוד"ה ב.13)ראה יב, ברכות וגמרא ב.14)משנה קיז, ואילך.15)תהלים א עה, ראה16)בלק

ואילך. ב עג, שם טו.17)לקו"ת לד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מצרים, בגלות נשאר לא ישראל מבני ‰È˙Ú„‰אחד ‰l‡b‰ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿À»»¬ƒ»
‰ÓÏL ‰l‡b ‰È‰zLנצחית גאולה תהיה היא כי השלימות בתכלית ∆ƒ¿∆¿À»¿≈»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L12‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ שמביאה, ∆≈«¬∆»»¿»≈ƒ≈«¬««¿»

העתידה) הגאולה ושל מצרים יציאת (של השלימה הגאולה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰את
˙BÈ‰Ïתשובה,˙eÓÏLa ƒ¿ƒ¿≈

˙B‚¯„n‰ '„ Ïk e�ÈÈ‰«¿»««¿≈
È„ÈŒÏÚÂ ,‰·eLzaL∆«¿»¿«¿≈
‰NÚ� ‰·eLz‰ ˙eÓÏL¿≈«¿»«¬∆

‰l‡b‰ ˙eÓÏLאפשר ואי ¿≈«¿À»
ידי על שלימה גאולה לפעול

שלימה. לא תשובה

‰„B·Úa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«≈»¬»
ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»
ÌBÈ ÏÎa È¯‰L) ÌBÈÂ»∆¬≈¿»
˙¯ÈÎÊ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈוהמשמעות ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
את להזכיר החובה של הפנימית

היא יום בכל מצרים יציאת

יציאת של הרוחנית שהעבודה

ויציאה גאולה של במובן מצרים,

ברוחניות, וההגבלות מהמיצרים

ויום) יום בכל להיות ,13צריכה
da ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿»
שבכל הרוחנית מצרים ביציאת

ויום ‰B�ÈÁa˙יום '„ Ïk»«¿ƒ
,‰·eLzaLשיבואר כפי ∆«¿»

בחינות שתי שיש להלן

בחינות ושתי תתאה' ב'תשובה

הכל ובסך עילאה' ב'תשובה

בתשובה (דרגות) בחינות ארבע

˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¡∆
של הלשונות ארבעת ולכן

בעובדה קשורים הגאולה

של שמע קריאת שבברכות

או פעמיםשחרית ארבע מרים

(Ôc�Èa¯‡Ù"אמת", ˙e¯M˜˙‰‰ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk Èkƒ¿»ƒ¿««¿»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿¿
CÈÊולהתחבר ÌÚלהתקשר האמיתית) האמת שהוא הקדושֿברוךֿהוא ƒƒ

ככתוב ÌÏBÚÏוהמוחלטת 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â14‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ È¯‰L , ∆¡∆¬»»¿»∆¬≈«¿≈«≈¿
‰NÚ�האדם„¯Ù�ומרוחק¯ÊBÁ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡Ó «¬»ƒ¿»≈¡∆¬»»¿«¿≈«¿»≈

¯M˜˙Óeומתחבר˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„Â ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡ ÌÚהנזכרים ƒ¿«≈ƒ¡∆¬»»¿¿»ƒ¡∆
כנ"ל שמע קריאת eL˙a·‰בברכות ÌÈpÙB‡ '„ Ì‰התקשרות שעניינה ≈«ƒƒ¿»

עם התחברות שהם שונים, אופנים בארבעה הקדושֿברוךֿהוא עם והתחברות

‰ÈÂ'ד' ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚�k Ì‰L ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡a ˙B�ÈÁaשהם ¿ƒ∆¡∆¬»»∆≈¿∆∆ƒ≈¬»»
ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד,

(הקשורות בתשובה הדרגות ארבעת של הפנימית המשמעות את ומבאר והולך

הוי'. שם של האותיות ארבעת שכנגד גאולה) של הלשונות בארבעת

,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆
‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk15 «¿…»¿ƒ≈»

ÈzL LiL ‰k¯‡a«¬À»∆≈¿≈
‰·eLz ,‰·eLz ˙B�ÈÁa¿ƒ¿»¿»

‰‡zzתחתונה תשובה «»»
‰‡lÈÚ ‰·eL˙eתשובה ¿»ƒ»»

‰e�ÈÈעליונה, ‰·eLz Èkƒ¿»«¿
'‰ ·eLzבאות פוגם החטא »

והתשובה הוי' שם של ה"א

ה' תשוב מהאותיות שמורכבת

ומשיבה הפגם את מתקנת

למקומה, ה' האות את ומחזירה

LiL ÔÂÈÎÂשתי הוי' בשם ¿≈»∆≈
הנקראת הראשונה - ה"א אותיות

Â‰'תחתונהzz‡‰ה' «»»¿
‰‡lÈÚ'ה הנקראת השניה ƒ»»
ÈzLעליונה, Ì�LiL ‡ˆÓ�ƒ¿»∆∆¿»¿≈

˙B·eLzדרגות שתי היינו ¿
zz‡‰בתשובה, '‰ ·eLz»«»»

ÏÎ·e ,‰‡lÈÚ '‰ ·eL˙Â¿»ƒ»»¿»
‰·eL˙a Ô‰) Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆≈ƒ¿»
·eL˙a Ô‰Â ‰‡zz‰ «»»¿≈ƒ¿»
'· Ì�LÈ (‰‡lÈÚƒ»»∆¿»
‰hÓlÓ ,ÌÈpÙB‡«ƒƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓe ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ.להלן שיבואר כפי ¿«»
˙B·eLz‰ ÈzML ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿≈«¿
האמורות הדרגות שתי היינו

Ô‰Lבתשובה ÌÈzL Ì‰≈¿«ƒ∆≈
אופנים‡¯Úaבעצם שני יש כי «¿«

אופנים ושני תתאה בתשובה

עילאה, eLza·‰.בתשובה ˙B‚¯„Ó '„ e�È‰c¿«¿«¿≈«¿»
ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚16·È˙k ‰p‰c ,17Lwa ·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ≈»«¬≈«≈

‰„B·Ú‰ ¯„Ò ¯‡·Ó ‰Ê ˜eÒtM ,e�È‰Â ,e‰Ù„¯Â ÌBÏLשהאדם »¿»¿≈¿«¿∆»∆¿»≈≈∆»¬»
הקדושֿברוךֿהוא את ÏÚÓÏ‰עובד ‰hÓlÓנמוכות בדרגות מתחיל ƒ¿«»¿«¿»

עליונות יותר בדרגות ‰¯·וממשיך ÈtŒÏÚc)כלל Ò„¯בדרך ‰p‰ ¿«ƒ»…ƒ≈≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úבדרגה נמצא שתחילה ¬«»»»¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»

לדרגה), מדרגה ומתעלה הולך כך ואחר lÁzL‰נמוכה ,‰Êa ¯„q‰L∆«≈∆»∆∆¿ƒ»
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eb'ח l`xyi ipal xen` okl

היא ואחרּֿכ מרע ּדסּור העבֹודה היא ׁשּתחּלה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבזה,
היא מרע ּדסּור העבֹודה והּנה, טֹוב. ּדועׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָהעבֹודה

נאמר ׁשעליהם והעֹונֹות, החטאים את אם18לתּקן ּכי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אלקיכם אלקיכם, לבין ּביניכם מבּדילים היּו ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹעֹונֹותיכם
אלקה אלקינּו, (ּכמֹו ׁשּלכם אלקה ׁשּפרּוׁשֹו ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּדייקא
אצלֹו. ּובגּלּוי ּבפנימּיּות הּוא ׁשהאלקּות והינּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָֹׁשּלנּו),
נקרא ׁשּיהיה הּׁשמֹות ׁשאר ּבכל מצינּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּטעם
אלקּות ׁשּימׁש ּבכדי ּכי, ּדוקא, אלקים ּבׁשם אּלא ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלנּו
הרי ׁשּלנּו, נקרא ׁשּיהיה עד ּובגּלּוי ּבפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבנפׁשנּו
אלקים ׁשם ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּצמצּום עלֿידי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכּידּוע הּצמצּום על עלּֿדרֿמׁשל19ׁשּמֹורה זה ויּובן . ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו לתלמיד ׂשכל להׁשּפיע הרֹוצה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּברב
ּבלבד זֹו לא הרי ׁשהּוא, ּכמֹו הּׂשכל לֹו יׁשּפיע אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּנה
יתּבלּבלּו אּדרּבה, אּלא מאּומה, יקּבל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּתלמיד

צר ולכן הּתלמיד, ּוכלי ּתחּלהחּוׁשי לצמצם הרב י ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
לתלמידֹו. להׁשּפיע יּוכל ּדוקא ואז הּׂשכל, את ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעצמֹו
ימׁש ׁשהאלקּות ׁשּבכדי למעלה, יּובן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻועלּֿדרֿזה
וזהּו ּדוקא, הּצמצּום עלֿידי זה הרי ּובפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבגּלּוי
זה הרי ׁשּלנּו ּׁשּנקרא מה ּכי ואלקינּו, אלקיכם ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנקרא
ּבין הפרׁש יׁש אמנם הּמצמצם. אלקים ׁשם עלֿידי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּדוקא
ּבספרי ׁשּכתּוב ּכמֹו ואלקינּו, לאלקיכם סתם ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹאלקים

מהּֿׁשאיןּֿכן20הּקּבלה ּגבּורה, ּבחינת הּוא ׁשאלקים ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשאלקים והינּו, הרחמים. ענין הּוא ואלקינּו ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹאלקיכם
ענין ׁשהּוא לגמרי, וההעלם הּצמצּום ענין הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָסתם
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ב.18) נט, ובכ"מ.19)ישעי' פ"ו. שעהיוה"א ע"ב.20)תניא ריש רעא, לזח"ג רמ"ז ראה
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Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ‡È‰יחסית נמוכה בדרגה עבודה Œ¯Á‡Âשהיא ƒ»¬»¿≈»¿««
·BË ‰NÚÂc ‰„B·Ú‰ ‡È‰ Ck.גבוהות יותר בדרגות עבודה שהיא »ƒ»¬»¿«¬≈

Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ,‰p‰Âמהרע ולהתרחק לסור הוא ‰È‡שעניינה ¿ƒ≈»¬»¿≈»ƒ
˙B�BÚ‰Â ÌÈ‡ËÁ‰ ˙‡ Ôw˙Ïבנפש מסויים פגם גורם ועוון חטא כל כי ¿«≈∆«¬»ƒ¿»¬
כביכול, למעלה, וגם האדם

אל בהתקרבות הראשון והשלב

את לתקן הוא הקדושֿברוךֿהוא

לריחוק שגורמים הללו הפגמים

מאלוקות, האדם ∆≈¬∆Ì‰ÈÏÚLשל
והעוונות החטאים Ó‡�18¯על ∆¡«

eÈ‰ ÌÎÈ˙B�BÚ Ì‡ Èkƒƒ¬≈∆»
ÔÈ·Ï ÌÎÈ�Èa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈
‡˜ÈÈc ÌÎÈ˜Ï‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¡…≈∆«¿»
ÌÎlL ‰˜Ï‡ BLe¯tL∆≈∆…«∆»∆
‰˜Ï‡ ,e�È˜Ï‡ BÓk)¿¡…≈∆…«
˙e˜Ï‡‰L e�È‰Â ,(e�lL∆»¿«¿∆»¡…
Èel‚·e ˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ

BÏˆ‡כאשר הרצוי, במצב ∆¿
כראוי, ה' את עובד האדם

בפנימיות בו חודרת האלוקות

אבל בגלוי בו ונרגשת וניכרת

להבדלה גורמים והעוון החטא

ובין האדם בין ומחיצה

לא שהאלוקות כך "אלוקיכם",

ניכרת ולא בפנימיות בו חדורה

בגלוי. lL‡בו ÌÚh‰Â¿«««∆…
˙BÓM‰ ¯‡L ÏÎa e�ÈˆÓ»ƒ¿»¿»«≈
‡l‡ e�lL ‡¯˜� ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»∆»∆»

‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌLaשרק ¿≈¡…ƒ«¿»
היינו "אלוקינו" נקרא הוא

בשאר מצינו ולא שלנו אלוקה

שם או הוי' שם כמו השמות

בתוספת נאמרים שיהיו אדנֿי

'שלנו' שמשמעה e�LÙ�aהטייה ˙e˜Ï‡ CLÓiL È„Îa ,Èkƒƒ¿≈∆À¿«¡…¿«¿≈
Èel‚·e ˙eiÓÈ�Ùaלנו וגלוי לנו קרוב e�lL,ויהיה ‡¯˜� ‰È‰iL „Ú ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿»∆»

‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ֿשהקדושֿברוך הצמצום אלמלא כי ¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¿»
לפני כמו סוף אין עד יאיר שלא כך האלוקי אורו את והעלים צמצם הוא

שאדם אפשרות להיות יכולה הייתה לא מוגבלת, במידה רק אלא הצמצום

אלוקי אור בעצמו להחדיר יצליח אלוקות, ולקלוט להכיל ביכולתו מוגבל

ומצומצם מוגבל באור ורק אך ייתכן והדבר ובגלוי ÔÈ�Úבפנימיות e‰fL∆∆ƒ¿«
Úe„ik ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰¯BnL ÌÈ˜Ï‡ ÌL19במידת קשור הוי' ששם ≈¡…ƒ∆∆««ƒ¿«»«

שעניינה הגבורה במידת קשור אלקים ושם וגילוי השפעה שעניינה החסד

והסתר. והעלם צמצום

בעצמו להחדיר מסוגל האדם לו שהודות הצמצום של עניינו את ומבאר והולך

ובגלוי: בפנימיות אלוקות

ÏÎN ÚÈtL‰Ï ‰ˆB¯‰ ·¯a ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂשכלי רעיון ¿»∆«∆∆»»¿«»∆¿«¿ƒ«≈∆
ÏÏk Bk¯Úa B�È‡L „ÈÓÏ˙Ïלאין הוא והרב התלמיד בין שהפער ¿«¿ƒ∆≈¿∆¿¿»

יחס, כל ובלי ‡Ìשיעור ‰p‰ƒ≈ƒ
BÓk ÏÎO‰ BÏ ÚÈtLÈ«¿ƒ««≈∆¿

‡e‰Lלתלמידאם ישפיע הרב ∆
בצורה השכליים הרעיונות את

לו מובנים שהדברים וברמה

Ïa·„עצמו, BÊ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ¿«
˜È ‡Ï „ÈÓÏz‰LÏaולא ∆««¿ƒ…¿«≈

‡l‡יקלוט ,‰Óe‡Ó¿»∆»
‰a¯c‡נזק יגרום עוד להיפך, «¿«»

שאינה רק לא שכזו השפעה כי

אלא התלמיד של במוחו נקלטת

ÈLeÁעוד eÏaÏa˙Èƒ¿«¿¿≈
והיכולות] ≈¿ÈÏÎe[=הכישרונות

של הקיבול ויכולת הקליטה

·¯‰ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,„ÈÓÏz‰««¿ƒ¿»≈»ƒ»«
BÓˆÚa ‰lÁz ÌˆÓˆÏ¿«¿≈¿ƒ»¿«¿
עצמו שלו ומחשבתו מוחו בתוך

‡˜Âc Ê‡Â ,ÏÎO‰ ˙‡∆«≈∆¿»«¿»
הצמצום »ÏÎeÈלאחר

ÚÈtL‰Ïהרעיונות את ¿«¿ƒ«
B„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ.השכליים

Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»
,‰ÏÚÓÏ,כביכול באלוקות ¿«¿»

CLÓÈ ˙e˜Ï‡‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆»¡…À¿«
הקליטה ובכלי בעולם למטה

האדם של Èel‚a¿ƒוהתפיסה
ŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ˙eiÓÈ�Ù·eƒ¿ƒƒ¬≈∆«

‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„Èרק כי ¿≈«ƒ¿«¿»
מצומצם האלוקי שהאור לאחר

בפנימיות, אותו לקלוט מסוגל האדם מתגלה, ממנו מעט ∆¿e‰ÊÂורק
‡¯˜pLהמצומצם האלוקי שלכם‡ÌÎÈ˜Ïהאור e�È˜Ï‡Âאלוקה ∆ƒ¿»¡…≈∆∆¡…≈

שלנו e�lLאלוקה ‡¯˜pM ‰Ó Èk בפנימיות, הקליטה בעקבות ƒ«∆ƒ¿»∆»
ומורגש גלוי באופן ‡ÌÈ˜Ïוההארה ÌL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈≈¡…ƒ

.ÌˆÓˆn‰«¿«¿≈
L¯Ù‰ LÈ Ì�Ó‡הבדל,e�È˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡Ï Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡ ÔÈa »¿»≈∆¿≈≈¡…ƒ¿»≈…≈∆∆¡…≈

‰Ïaw‰ È¯ÙÒa ·e˙kL BÓk20ÌÈ˜Ï‡Lשמשמעה הטייה ללא סתם ¿∆»¿ƒ¿≈««»»∆¡…ƒ
ו'שלנו' ‡ÌÎÈ˜Ï'שלכם' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰¯e·b ˙�ÈÁa ‡e‰אלקה ¿ƒ«¿»«∆≈≈¡…≈∆

שלנוe�È˜Ï‡Âשלכם ‰¯ÓÁאלוקה ÔÈ�Ú ‡e‰ÌÈ˜Ï‡L ,e�È‰Â .ÌÈ ∆¡…≈ƒ¿«»«¬ƒ¿«¿∆¡…ƒ
È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ Ì˙Ò,התגלות כל e‰L‡ללא ¿»ƒ¿««ƒ¿¿«∆¿≈¿«¿≈∆
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

(אלקה ואלקינּו אלקיכם מהּֿׁשאיןּֿכן והּגבּורה, ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהּדין
מּכלֿמקֹום אבל מצמצם, אֹור ׁשהּוא אף הּנה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּלנּו),

הרחמים. ענין הּוא ולכן וגּלּוי, אֹור הּוא ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהרי

ÔÈ�Ú‰Âואלקינּו לאלקיכם אלקים ּבין ׁשהחּלּוק ּבזה, ¿»ƒ¿»ֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
הראׁשֹון צמצּום ּבין החּלּוק עלּֿדר ְִִִֵֶֶַַָהּוא
יׁש הּצמצּומים ׁשאר ׁשּבכל ידּוע ּדהּנה הּקו. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלצמצּום
ׁשענינֹו הראׁשֹון ּבּצמצּום מהּֿׁשאיןּֿכן וגּלּוי, אֹור ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאיזה
על ּדקאי סתם, אלקים ענין וזהּו לגמרי, סּלּוק ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹהּוא
ענין ׁשּזהּו לגמרי, וסּלּוק העלם ׁשהּוא הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָצמצּום
היא הּצמצּום ׁשּכּונת נאמר אם ׁשּגם והינּו, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּדין.
הרי מּכלֿמקֹום, לאחריֿזה, ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבׁשביל
לפי ּובפרט לגמרי. וסּלּוק העלם הּוא עצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּצמצּום
ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת חּיים' ּב'עץ ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמבאר
ּבתחּלתֹו חּיים' ּב'עץ מבאר ּדהּנה הּכלים, 21התהּוּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

היה ולא החלל את ממּלא איןֿסֹוף אֹור היה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבתחּלה
הּצד על הּגדֹול אֹורֹו וצמצם העֹולמֹות, למציאּות ְְְִִִֵַַַַָָָָמקֹום

ואחרּֿכ ּפנּוי ּומקֹום חלל קצרונעׂשה קו נמׁש ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָ
חּיים' ּב'עץ ּומקׁשה הּצמצּום22ּומצמצם. היה לּמה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

נמׁש ואחרּֿכ לגמרי האֹור נסּתּלק ׁשּתחּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאפן
את רק ּולצמצם הּקו אֹור את להניח יכֹול היה הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקו,
יכֹול הּקו ׁשאֹור ּדכיון והינּו, הּגדֹול, האֹור ְְְְֵֶַַַַָָָָָׁשאר
נמׁש אחרּֿכ ׁשהרי לּדבר, ּוראיה ּבעֹולמֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלהתקּבל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰¯e·b‰Â ÔÈc‰ ÔÈ�Ú,ההשפעה ומניעת צמצום עניינם שּכל מידות ƒ¿««ƒ¿«¿»ֶָ

Û‡ ‰p‰ ,(e�lL ‰˜Ï‡) e�È˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¡…≈∆∆¡…≈∆…«∆»ƒ≈«
ÌˆÓˆÓ ¯B‡ ‡e‰Lבאמצעות ונמשך שבא באור מדובר סוף סוף שהרי ∆¿À¿»

אלוקים, ‰e‡שם ÔÎÏÂ ,Èel‚Â ¯B‡ ‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈¿ƒ¿»≈
.ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»«¬ƒ

˜elÁ‰L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
‡ÌÈ˜Ïההבדל ÔÈa≈¡…ƒ

‡e‰ e�È˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡Ï≈…≈∆∆¡…≈
Í¯cŒÏÚומעין˜elÁ‰ «∆∆«ƒ

ˆÌeˆÓההבדל ÔÈa≈ƒ¿
Âw‰ ÌeˆÓˆÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿««
שקודם בחסידות מבואר

לברוא העליון הרצון התעוררות

של האינסופי אורו מוגבל, עולם

מאיר היה הקדושֿברוךֿהוא

ולאחר גבול, ללא ומתפשט

העולם את לברוא ברצונו שעלה

את עשה הקדושֿברוךֿהוא

עליו והעיקרי הראשון הצמצום

אורו "סילק הקבלה בספרי נאמר

כדי מכן, לאחר הצד". על הגדול

הקדושֿ בפועל, הבריאה שתהיה

מאורו והאיר חזר ברוךֿהוא

לקו שנמשל מועט אור האינסופי

של סדרה עובר זה אור וגם דק

לדרגה מדרגה בירידתו צמצומים

-¯‡L ÏÎaL Úe„È ‰p‰„¿ƒ≈»«∆¿»¿»
ÌÈÓeˆÓv‰הרבות שבדרגות «ƒ¿ƒ

הקו באור מתחילות ≈LÈשכולן
שבלעדיו והעלם צמצום אמנם

עולמות שייבראו ייתכן לא

המצומצמות הדרגות בכל יש זאת בכל אבל Èel‚Â,מוגבלים ¯B‡ ‰ÊÈ‡≈∆¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓva ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהעליון האיןֿסוף באור שהיה «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

È¯Ó‚Ï ˜elÒ ‡e‰ B�È�ÚLמכן שלאחר כדי (ולכן והגילוי האור היפך ∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈
מחדש), והאיר" "חזר להיות צריך היה לבריאה אור ÔÈ�Úיומשך e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

È‡˜c ,Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡אל e‰L‡שמתייחס ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ ÏÚ ¡…ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»ƒ∆
È�Ú e‰fL ,È¯Ó‚Ï ˜elÒÂ ÌÏÚ‰ÔÈc‰ Ô.הגבורה ממידת הנמשך ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿««ƒ

לכל מנוגד הראשון שהצמצום לומר ייתכן איך לכאורה: לשאול, ניתן כך על

היא הראשון לצמצום הסיבה כל והרי מוחלט, והעלם סילוק והוא הגילוי עניין

עד מעלה מלמעלה אלוקות של והתגלות המשכה תהיה מכן שלאחר בשביל

הצמצום כן אם ולמה כאמור, הצמצום, ללא אפשרי שבלתי דבר מטה למטה

והביאור: מוחלט? כהעלם מוגדר �‡Ó¯הראשון Ì‡ ÌbL ,e�È‰«¿∆«ƒ…«
,‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ‰È‰iL Èelb‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙�ekL∆«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿∆¿«¬≈∆

È¯Ó‚Ï ˜elÒÂ ÌÏÚ‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈«ƒ¿«¿∆¿≈¿ƒ¿«¿≈
ב'אור הבאים מהצמצומים (בשונה גילוי כל אין כשלעצמה הצמצום ובפעולת

בלתי חלק הם וההעלם הצמצום שבהם ההשתלשלות' 'סדר ובכללות הקו'

דלעיל) והתלמיד הרב במשל כמו וההמשכה, מהגילוי ÈÙÏנפרד Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ
'ÌÈiÁ ıÚ'a ¯‡·n‰«¿…»¿≈«ƒ

האריז"ל] »«»∆ekL�˙[=מכתבי
ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰המשכת ƒ¿««≈ƒ
מלמעלה העליונים האורות

התלבשות של בדרך היא למטה

ומאחר בכלים. האורות

כלים לברוא נועד שהצמצום

ונהייה 'מלובש' האור שבהם

יותר עוד מודגש ומוגבל, מדוד

העלם הוא הראשון שהצמצום

גילוי, Ó·‡¯ולא ‰p‰c¿ƒ≈¿…»
B˙lÁ˙a 'ÌÈiÁ ıÚ'a21 ¿≈«ƒƒ¿ƒ»

‰lÁ˙aLברצונו שעלה לפני ∆ƒ¿ƒ»
כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

עולמות ‡B¯לברוא ‰È‰»»
ÛBÒŒÔÈ‡ובלתי מוגבל הבלתי ≈
כלל ‰ÏÏÁמדוד ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆∆»»

ÌB˜Óכולו ‰È‰ ‡ÏÂנתינת ¿…»»»
עניינית מבחינה מקום,

,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ»»
ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈«»«

„v‰הראשון הצמצום הוא ««
והעלם סילוק עניינו שכאמור

האור של «¬»¿NÚ�Â‰מוחלט
Èe�t ÌB˜Óe ÏÏÁאפשרות »»»»

עניינית מבחינה מקום ונתינת

CkŒ¯Á‡Âנסתלאחרי הבליֿגבול איןֿסוף ונעלםשהאור והאיר�CLÓק ¿««»ƒ¿»
בבחינת שהוא מועט אור ÌˆÓˆÓe.והתגלה ¯ˆ˜ Â«̃»»¿À¿»

'ÌÈiÁ ıÚ'a ‰L˜Óe22‰lÁzL ÔÙ‡a ÌeˆÓv‰ ‰È‰ ‰nÏ «¿∆¿≈«ƒ»»»»«ƒ¿¿…∆∆¿ƒ»
˜lzÒ�ונעלםÈ¯Ó‚Ï ¯B‡‰הראשון והאירCkŒ¯Á‡Âבצמצום חזר ƒ¿«≈»¿«¿≈¿««»

- ו מועט ‰¯Èאור ,Âw‰ CLÓ�הצמצום אחרי והאיר שחזר המועט האור ƒ¿«««¬≈
הראשון הצמצום ובעת הצמצום, לפני שהאיר האיןֿסוף מאור חלק הוא

ÁÈ�‰Ïהקדושֿברוךֿהוא ÏBÎÈ ‰È‰להשאירÂw‰ ¯B‡ ולא‡˙ »»»¿»ƒ«∆««
לגמרי אותו ולהעלים L‡¯ולהעליםÌˆÓˆÏאלאÂלצמצם ˙‡ ˜¯ ¿¿«¿≈«∆¿»

,ÏB„b‰ ¯B‡‰צריך היה למה חיים' ה'עץ בשאלת ביאור ומוסיף והולך »«»
- הקו באור ולהאיר לחזור כך ואחר האור כל את תחילה ¿»¿e�È‰Â,להעלים

Ïa˜˙‰Ï ÏBÎÈ Âw‰ ¯B‡L ÔÂÈÎcונתפס נקלט BÓÏBÚa˙,ולהיות ¿≈»∆««»¿ƒ¿«≈»»
CkŒ¯Á‡ È¯‰L ,¯·cÏ ‰È‡¯eהגדול האור והעלם סילוק לאחר ¿»»«»»∆¬≈««»
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(אלקה ואלקינּו אלקיכם מהּֿׁשאיןּֿכן והּגבּורה, ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהּדין
מּכלֿמקֹום אבל מצמצם, אֹור ׁשהּוא אף הּנה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּלנּו),

הרחמים. ענין הּוא ולכן וגּלּוי, אֹור הּוא ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהרי

ÔÈ�Ú‰Âואלקינּו לאלקיכם אלקים ּבין ׁשהחּלּוק ּבזה, ¿»ƒ¿»ֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
הראׁשֹון צמצּום ּבין החּלּוק עלּֿדר ְִִִֵֶֶַַָהּוא
יׁש הּצמצּומים ׁשאר ׁשּבכל ידּוע ּדהּנה הּקו. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלצמצּום
ׁשענינֹו הראׁשֹון ּבּצמצּום מהּֿׁשאיןּֿכן וגּלּוי, אֹור ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאיזה
על ּדקאי סתם, אלקים ענין וזהּו לגמרי, סּלּוק ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹהּוא
ענין ׁשּזהּו לגמרי, וסּלּוק העלם ׁשהּוא הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָצמצּום
היא הּצמצּום ׁשּכּונת נאמר אם ׁשּגם והינּו, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּדין.
הרי מּכלֿמקֹום, לאחריֿזה, ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבׁשביל
לפי ּובפרט לגמרי. וסּלּוק העלם הּוא עצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּצמצּום
ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת חּיים' ּב'עץ ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמבאר
ּבתחּלתֹו חּיים' ּב'עץ מבאר ּדהּנה הּכלים, 21התהּוּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

היה ולא החלל את ממּלא איןֿסֹוף אֹור היה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבתחּלה
הּצד על הּגדֹול אֹורֹו וצמצם העֹולמֹות, למציאּות ְְְִִִֵַַַַָָָָמקֹום

ואחרּֿכ ּפנּוי ּומקֹום חלל קצרונעׂשה קו נמׁש ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָ
חּיים' ּב'עץ ּומקׁשה הּצמצּום22ּומצמצם. היה לּמה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

נמׁש ואחרּֿכ לגמרי האֹור נסּתּלק ׁשּתחּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאפן
את רק ּולצמצם הּקו אֹור את להניח יכֹול היה הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקו,
יכֹול הּקו ׁשאֹור ּדכיון והינּו, הּגדֹול, האֹור ְְְְֵֶַַַַָָָָָׁשאר
נמׁש אחרּֿכ ׁשהרי לּדבר, ּוראיה ּבעֹולמֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלהתקּבל
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ב.21) ענף ויושר) עיגולים (דרוש א ג.22)שער ענף שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰¯e·b‰Â ÔÈc‰ ÔÈ�Ú,ההשפעה ומניעת צמצום עניינם שּכל מידות ƒ¿««ƒ¿«¿»ֶָ

Û‡ ‰p‰ ,(e�lL ‰˜Ï‡) e�È˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¡…≈∆∆¡…≈∆…«∆»ƒ≈«
ÌˆÓˆÓ ¯B‡ ‡e‰Lבאמצעות ונמשך שבא באור מדובר סוף סוף שהרי ∆¿À¿»

אלוקים, ‰e‡שם ÔÎÏÂ ,Èel‚Â ¯B‡ ‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈¿ƒ¿»≈
.ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»«¬ƒ

˜elÁ‰L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
‡ÌÈ˜Ïההבדל ÔÈa≈¡…ƒ

‡e‰ e�È˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡Ï≈…≈∆∆¡…≈
Í¯cŒÏÚומעין˜elÁ‰ «∆∆«ƒ

ˆÌeˆÓההבדל ÔÈa≈ƒ¿
Âw‰ ÌeˆÓˆÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿««
שקודם בחסידות מבואר

לברוא העליון הרצון התעוררות

של האינסופי אורו מוגבל, עולם

מאיר היה הקדושֿברוךֿהוא

ולאחר גבול, ללא ומתפשט

העולם את לברוא ברצונו שעלה

את עשה הקדושֿברוךֿהוא

עליו והעיקרי הראשון הצמצום

אורו "סילק הקבלה בספרי נאמר

כדי מכן, לאחר הצד". על הגדול

הקדושֿ בפועל, הבריאה שתהיה

מאורו והאיר חזר ברוךֿהוא

לקו שנמשל מועט אור האינסופי

של סדרה עובר זה אור וגם דק

לדרגה מדרגה בירידתו צמצומים

-¯‡L ÏÎaL Úe„È ‰p‰„¿ƒ≈»«∆¿»¿»
ÌÈÓeˆÓv‰הרבות שבדרגות «ƒ¿ƒ

הקו באור מתחילות ≈LÈשכולן
שבלעדיו והעלם צמצום אמנם

עולמות שייבראו ייתכן לא

המצומצמות הדרגות בכל יש זאת בכל אבל Èel‚Â,מוגבלים ¯B‡ ‰ÊÈ‡≈∆¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓva ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהעליון האיןֿסוף באור שהיה «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

È¯Ó‚Ï ˜elÒ ‡e‰ B�È�ÚLמכן שלאחר כדי (ולכן והגילוי האור היפך ∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈
מחדש), והאיר" "חזר להיות צריך היה לבריאה אור ÔÈ�Úיומשך e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

È‡˜c ,Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡אל e‰L‡שמתייחס ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ ÏÚ ¡…ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»ƒ∆
È�Ú e‰fL ,È¯Ó‚Ï ˜elÒÂ ÌÏÚ‰ÔÈc‰ Ô.הגבורה ממידת הנמשך ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿««ƒ

לכל מנוגד הראשון שהצמצום לומר ייתכן איך לכאורה: לשאול, ניתן כך על

היא הראשון לצמצום הסיבה כל והרי מוחלט, והעלם סילוק והוא הגילוי עניין

עד מעלה מלמעלה אלוקות של והתגלות המשכה תהיה מכן שלאחר בשביל

הצמצום כן אם ולמה כאמור, הצמצום, ללא אפשרי שבלתי דבר מטה למטה

והביאור: מוחלט? כהעלם מוגדר �‡Ó¯הראשון Ì‡ ÌbL ,e�È‰«¿∆«ƒ…«
,‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ‰È‰iL Èelb‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙�ekL∆«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿∆¿«¬≈∆

È¯Ó‚Ï ˜elÒÂ ÌÏÚ‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈«ƒ¿«¿∆¿≈¿ƒ¿«¿≈
ב'אור הבאים מהצמצומים (בשונה גילוי כל אין כשלעצמה הצמצום ובפעולת

בלתי חלק הם וההעלם הצמצום שבהם ההשתלשלות' 'סדר ובכללות הקו'

דלעיל) והתלמיד הרב במשל כמו וההמשכה, מהגילוי ÈÙÏנפרד Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ
'ÌÈiÁ ıÚ'a ¯‡·n‰«¿…»¿≈«ƒ

האריז"ל] »«»∆ekL�˙[=מכתבי
ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰המשכת ƒ¿««≈ƒ
מלמעלה העליונים האורות

התלבשות של בדרך היא למטה

ומאחר בכלים. האורות

כלים לברוא נועד שהצמצום

ונהייה 'מלובש' האור שבהם

יותר עוד מודגש ומוגבל, מדוד

העלם הוא הראשון שהצמצום

גילוי, Ó·‡¯ולא ‰p‰c¿ƒ≈¿…»
B˙lÁ˙a 'ÌÈiÁ ıÚ'a21 ¿≈«ƒƒ¿ƒ»

‰lÁ˙aLברצונו שעלה לפני ∆ƒ¿ƒ»
כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

עולמות ‡B¯לברוא ‰È‰»»
ÛBÒŒÔÈ‡ובלתי מוגבל הבלתי ≈
כלל ‰ÏÏÁמדוד ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆∆»»

ÌB˜Óכולו ‰È‰ ‡ÏÂנתינת ¿…»»»
עניינית מבחינה מקום,

,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ»»
ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈«»«

„v‰הראשון הצמצום הוא ««
והעלם סילוק עניינו שכאמור

האור של «¬»¿NÚ�Â‰מוחלט
Èe�t ÌB˜Óe ÏÏÁאפשרות »»»»

עניינית מבחינה מקום ונתינת

CkŒ¯Á‡Âנסתלאחרי הבליֿגבול איןֿסוף ונעלםשהאור והאיר�CLÓק ¿««»ƒ¿»
בבחינת שהוא מועט אור ÌˆÓˆÓe.והתגלה ¯ˆ˜ Â«̃»»¿À¿»

'ÌÈiÁ ıÚ'a ‰L˜Óe22‰lÁzL ÔÙ‡a ÌeˆÓv‰ ‰È‰ ‰nÏ «¿∆¿≈«ƒ»»»»«ƒ¿¿…∆∆¿ƒ»
˜lzÒ�ונעלםÈ¯Ó‚Ï ¯B‡‰הראשון והאירCkŒ¯Á‡Âבצמצום חזר ƒ¿«≈»¿«¿≈¿««»

- ו מועט ‰¯Èאור ,Âw‰ CLÓ�הצמצום אחרי והאיר שחזר המועט האור ƒ¿«««¬≈
הראשון הצמצום ובעת הצמצום, לפני שהאיר האיןֿסוף מאור חלק הוא

ÁÈ�‰Ïהקדושֿברוךֿהוא ÏBÎÈ ‰È‰להשאירÂw‰ ¯B‡ ולא‡˙ »»»¿»ƒ«∆««
לגמרי אותו ולהעלים L‡¯ולהעליםÌˆÓˆÏאלאÂלצמצם ˙‡ ˜¯ ¿¿«¿≈«∆¿»

,ÏB„b‰ ¯B‡‰צריך היה למה חיים' ה'עץ בשאלת ביאור ומוסיף והולך »«»
- הקו באור ולהאיר לחזור כך ואחר האור כל את תחילה ¿»¿e�È‰Â,להעלים

Ïa˜˙‰Ï ÏBÎÈ Âw‰ ¯B‡L ÔÂÈÎcונתפס נקלט BÓÏBÚa˙,ולהיות ¿≈»∆««»¿ƒ¿«≈»»
CkŒ¯Á‡ È¯‰L ,¯·cÏ ‰È‡¯eהגדול האור והעלם סילוק לאחר ¿»»«»»∆¬≈««»
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eb'י l`xyi ipal xen` okl

ולא לגמרי, האֹור להסּתּלק הצר לּמה ּכן אם הּקו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻאֹור
הּצמצּום ׁשּכּונת ׁשם, ּומתרץ ּבּתחּלה. הּקו אֹור ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָנׁשאר
התהּוּות ּבׁשביל הּוא לגמרי האֹור ׁשּנסּתּלק סּלּוק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבדר
ענין הפ העלם, הּוא ענינם ׁשהּכלים ּדכיון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּכלים,
אפּלּו האֹור, ּבתחּלה נׁשאר היה אם הּנה והּגּלּוי, ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָהאֹור
אפׁשר היה לא אֹור, ׁשהּוא מאחר הרי ּבלבד, הּקו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹור
סּלּוק להיֹות הצר ולכן הּכלים, ׁשּיתהּוּו אפן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻּבׁשּום
ּדוקא ועלֿידיֿזה הּקו, אֹור ּגם יּׁשאר ׁשּלא לגמרי, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהאֹור
ׁשּנתהּוּו ּולאחרי הּכלים, להתהּוּות אפׁשרּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנעׂשה
אחרּֿכ נמׁש ּכאׁשר ּגם הּנה הּצמצּום, עלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּכלים
הּכלים נׁשארּו הּצמצּום, ׁשּלפני מהאֹור הּקו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאֹור
לאחרי הּוא הּקו אֹור ׁשהמׁשכת לפי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבמציאּותם,
חּיים' ה'עץ מּדברי ונמצא הּצמצּום. ועלֿידי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָהּצמצּום
וכיון הּכלים, התהּוּות ּבׁשביל היא הּצמצּום ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּכּונת
וכּידּוע והּגּלּוי, האֹור הפ העלם, הּוא הּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשענין

נּכרת ּבלּתי ּדבקּות היא ׁשּבּכלים הּדבקּות נמצא,23ׁשּגם , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבׁשביל אם ּכי הּגּלּוי, ּבׁשביל אינּה הּצמצּום ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכּונת
הראׁשֹון ׁשּצמצּום וזהּו הּגּלּוי. ענין הפ ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּכלים
אלקיכם אמנם סתם. אלקים ׁשם ענין ׁשּזהּו ּדין, ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹענינֹו
צמצּום, יׁש ּבֹו ׁשּגם הּקו, אֹור ּבחינת הּוא ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹואלקינּו
ּכזה ׁשּבאפן הּצמצּום אבל ּומצמצם, קצר קו הּוא ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהרי
ותלמיד, ּברב עלּֿדרֿמׁשל זה ויּובן ּגּלּוי. לידי ּבא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
להעלים הרב צרי ׁשּתחּלה הּוא ההׁשּפעה סדר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדהּנה

ּבעצמֹוא לׁשער יּוכל ּולאחריֿזה ּבעצמֹו, הּׂשכל אֹור ת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
יבֹוא ואחרּֿכ הּתלמיד ער לפי ׁשהּוא הּׂשכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאת
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו הּתלמיד, אפן לפי ּבצמצּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׂשכל

ּומּובן,24ז"ל קצרה, ּבדר לתלמידֹו אדם יׁשנה לעֹולם ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הראשון ‰Âwבצמצום ¯B‡ CLÓ�,בעולם מתגלה nÏ‰והוא Ôk Ì‡ ƒ¿«««ƒ≈»»
הראשון בצמצום ÏÂ‡בתחילה, ,È¯Ó‚Ï ¯B‡‰ ˜lzÒ‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿ƒ¿«≈»¿«¿≈¿…

‰lÁza Âw‰ ¯B‡ ¯‡L�.?והאיר חזר כך אחר ורק התעלם הוא גם אלא ƒ¿««««¿ƒ»
ı¯˙Óe'חיים ekL�˙ב'עץ ,ÌLשל elÒ˜המטרה C¯„a ÌeˆÓv‰ ¿»≈»∆«»««ƒ¿¿∆∆ƒ

¯B‡‰ ˜lzÒpLסוף האין ∆ƒ¿«≈»
ÏÈ·Laונעלם ‡e‰ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰שבהם ƒ¿««≈ƒ
מתלבשים,האור «≈¿ÔÂÈÎcות

ÌÈÏk‰Lלאורות בניגוד ∆«≈ƒ
CÙ‰ ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ Ì�È�Úƒ¿»»∆¿≈≈∆
‰p‰ ,Èelb‰Â ¯B‡‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¿«ƒƒ≈
‰lÁ˙a ¯‡L� ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Âw‰ ¯B‡ elÙ‡ ,¯B‡‰»¬ƒ««
‡e‰L ¯Á‡Ó È¯‰ ,„·Ïaƒ¿«¬≈≈««∆
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ,¯B‡…»»∆¿»
ee‰˙iL ÔÙ‡ ÌeLa¿…∆∆ƒ¿«

ÌÈÏk‰יכול לא מגילוי כי «≈ƒ
העלם, ‰ˆ¯Cלהתהוות ÔÎÏÂ¿»≈À¿«

¯B‡‰ ˜elÒ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»
Ìb ¯‡MÈ ‡lL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆…ƒ»≈«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Âw‰ ¯B‡««¿«¿≈∆
˙e¯LÙ‡ ‰NÚ� ‡˜Âc«¿»«¬∆∆¿»
,ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰Ï¿ƒ¿««≈ƒ
ÌÈÏk‰ ee‰˙pL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿««≈ƒ

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚוהסילוק «¿≈«ƒ¿
L‡k¯המוחלט, Ìb ‰p‰ƒ≈««¬∆

Âw‰ ¯B‡ CkŒ¯Á‡ CLÓ�ƒ¿«««»««
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ¯B‡‰Ó≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿
העלם, רק ולא גילוי ישנו וכבר

‰ÌÈÏkעדיין e¯‡L�ƒ¿¬«≈ƒ
Ì˙e‡ÈˆÓaאלא התבטלו ולא ƒ¿ƒ»

המגבילים כלים להיות המשיכו

האור, ÎLÓ‰L˙את ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«
È¯Á‡Ï ‡e‰ Âw‰ ¯B‡««¿«¬≈
È„ÈŒÏÚÂ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«¿≈

ÌeˆÓv‰לאחר שנמשך ואור «ƒ¿
את מבטל שאינו ומצומצם מועט אור הוא הצמצום ובאמצעות הצמצום

הכלים. ‰ÌeˆÓvמציאות ˙�ekL 'ÌÈiÁ ıÚ'‰ È¯·cÓ ‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈«ƒ∆«»««ƒ¿
‰ÌÈÏk,מלכתחילה ˙ee‰˙‰ ÏÈ·La ‡È‰מציאות שתהיה כדי ƒƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ

והגבלה במדידה להתגלות לאור שתגרום כמובן) «≈¿ÔÂÈÎÂ(רוחניתֿאלוקית,
ÌbL Úe„iÎÂ ,Èelb‰Â ¯B‡‰ CÙ‰ ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÏk‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««≈ƒ∆¿≈≈∆»¿«ƒ¿«»«∆«

˙¯k� ÈzÏa ˙e˜·c ‡È‰ ÌÈÏkaL ˙e˜·c‰23של) הכלים גם «¿≈∆«≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
איתו ומאוחדים סוף אין באור דבקים האצילות) שבעולם העליונות הספירות

"איהו הזוהר לשון על כ סימן שבתניא הקודש באגרת באריכות (כמבואר

בין הבדל שיש אלא חד") [=הכלים] וגרמוהי איהו חד, [=האורות] וחיוהי

הקשורה כשלהבת דבקים האורות הכלים. של לדבקות האורות של הדבקות

להם אין ולכן בהם ונרגש ניכר שלהם והחיות האור שמקור כלומר בגחלת,

משלהם. עצמאית מציאות שום

אף הכלים, של הדבקות אבל

ניכרת לא קיימת, בהחלט שהיא

מידה. באותה בהם ונרגשת

ÌeˆÓv‰ ˙�ekL ,‡ˆÓ�ƒ¿»∆«»««ƒ¿
Èk ,Èelb‰ ÏÈ·La d�È‡≈»ƒ¿ƒ«ƒƒ
Ì‰L ÌÈÏk‰ ÏÈ·La Ì‡ƒƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈

.Èelb‰ ÔÈ�Ú CÙ‰≈∆ƒ¿««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»ƒ
והעלם סילוק היא שפעולתו

לעיל כמבואר «¿B�È�Úƒמוחלט
,ÔÈcהגבורה ממידת הנובע ƒ

ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«≈¡…ƒ
ÌÎÈ˜Ï‡ Ì�Ó‡ .Ì˙Ò¿»»¿»¡…≈∆

שלכם אלוקהe�È˜Ï‡Âאלוקה ∆¡…≈
אלוקים שם אמנם הּוא שלנו

על מורה בבד בד אבל וצמצום

וגילוי ‡B¯הארה ˙�ÈÁa¿ƒ«
ÌeˆÓˆ LÈ Ba ÌbL ,Âw‰««∆«≈ƒ¿
אלוקים, משם נמשך הוא וגם

˜ˆ¯כנ"ל, Â˜ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»»
ÌˆÓˆÓe,מועט ‡·Ïואור ¿À¿»¬»

‰Êk ÔÙ‡aL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆¿…∆»∆
.Èelb È„ÈÏ ‡a ‡e‰»ƒ≈ƒ

‰Ê Ô·eÈÂהאמור [=השילוב ¿»∆
מובן לפיו והעלם, צמצום בין

הוא הקו באור הצמצום מדוע

יובן] גילוי, ∆∆»ŒC¯cŒÏÚבעצם
‰p‰c ,„ÈÓÏ˙Â ·¯a ÏLÓ»»¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈

‰ÚtL‰‰ ¯„Òרעיון של ≈∆««¿»»
התלמיד אל מהרב ‰e‡שכלי

·¯‰ CÈ¯ˆ ‰lÁzL∆¿ƒ»»ƒ»«
BÓˆÚa ÏÎO‰ ¯B‡ ˙‡ ÌÈÏÚ‰Ï,בתוכו‰ÊŒÈ¯Á‡Ïeלאחר ¿«¬ƒ∆«≈∆¿«¿¿«¬≈∆

לעצמו אפילו ההשפעה את ועצר השכל הארת את הרבÏÎeÈשהעלים «
¯ÚLÏלמדודBÓˆÚaמידת‡˙בתוכוC¯Ú ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎO‰ ¿«≈¿«¿∆«≈∆∆¿ƒ∆∆

„ÈÓÏz‰שלו והקליטה התפיסה ליכולת לאחרCkŒ¯Á‡Âומתאים רק ««¿ƒ¿««»
והגבלה ומדידה והסתר העלם של ÌeˆÓˆaשלב ÏÎO‰ ‡B·Èבמידה »«≈∆¿ƒ¿

‰ÈÓÏz„הראוייה ÔÙ‡ ÈÙÏהקליטה e¯Ó‡Lשלו,ויכולת BÓÎe ¿ƒ…∆««¿ƒ¿∆»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯24‰¯ˆ˜ C¯„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰�LÈ ÌÏBÚÏשהיא «≈«¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

לּתלמיד הּׁשּי הּׂשכל את מׁשער ׁשהרב זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשענין
עם הּתלמיד, אצל להתקּבל ׁשּיּוכל ּבאפן אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומצמצם
ׁשּמעלים הּצמצּום ּכמֹו זה אין צמצּום, ׁשל ענין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָהיֹותֹו
הּוא הּצמצּום אּלא ּבעצמֹו, הּׂשכל אֹור את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתחּלה
ּדאף הּתלמיד, ער לפי מצמצמת ּתהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשההׁשּפעה
יּובן כן ּוכמֹו ּגּלּוי. הּוא ענינֹו הרי מצמצם, אֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֻׁשּזהּו
אֹור הּוא הרי ּומצמצם, קצר קו היֹותֹו ׁשעם הּקו, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָֻּבאֹור
הּוא הּקו, אֹור על ּדקאי ואלקינּו, ׁשאלקיכם וזהּו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹוגּלּוי.

מקֹומֹות ּבכּמה מבאר ולכן רחמים. ׁשל ׁשּׁשרׁשֹו25ענין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּוא ּדתפארת הּנעלם, מּתפארת הּוא הּקו ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהעליֹון
ׁשהּוא ׁשּלכם, אלקה אלקיכם, ענין וזהּו הרחמים. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹענין
האלקּות נמׁש הּצמצּום עלֿידי אבל מצמצם, ְְְְְֱֲִִֵַַָָָָֹֻאֹור

ּובגּלּוי. ּבפנימּיּות ְְְְִִִִַּבנפׁשֹו

Ì�Ó‡לבין ּביניכם הבּדלה נעׂשה העֹונֹות עלֿידי »¿»ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ּבאמת ּדהּנה, ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלקיכם,

יתּבר לפניו ּומבּדיל ׁשּפֹועל26ּומסּתיר הּיחידי והּדבר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
להיֹות ׁשאפׁשר והּטעם עברה. ׁשל ענין הּוא כּו' ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהבּדלה
ההבּדלה ענין ׁשּיׁשנֹו לפי הּוא מבּדילים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָעֹונֹותיכם
הּגבּורֹות, ּבענין הּידּוע ועלּֿדר ּגּופא. ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻּבקדּׁשה
ׁשרׁש זה על ׁשּיׁש לפי הּוא הּגבּורֹות מציאּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאפׁשרּות
ׁשּבׁשרׁשם אלקים, ּדׁשם הּגבּורֹות ענין והּוא ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹלמעלה,

הראׁשֹון, הּצמצּום ענין למּטההּוא מׁשּתלׁשל ואחרּֿכ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
ּבענין ּגם הּוא וכן כּו'. קׁשֹות ּגבּורֹות ׁשּנעׂשים עד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָיֹותר,
הּמבּדיל יֹותר, למעלה ההבּדלה ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָההבּדלה,
ּגּופא. ּבקדּׁשה ההבּדלה ענין ׁשהּוא לקדׁש, קדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבין
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סה"מ25) וש"נ. הרושם). נקודת (ד"ה בהערה עז ע' תרנ"ט סה"מ קצ. ע' (לתהלים) אור יהל וראה א. טו, לזח"א הרקיע זהר ראה

קכב. ע' פ"ה.26)תרח"ץ אגה"ת תניא גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שיתאים כך אותו ומצמצם מגביל שהרב כפי והארוך העמוק הרעיון תמצית

התלמיד, של וליכולת ÚLÓ¯לרמה ·¯‰L ‰Ê ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓeומודד »∆ƒ¿»∆∆»«¿«≈
ÈÓÏzÏ„ומגביל CiM‰ ÏÎO‰ השכל‡˙ חלקי את משפיע ולא ∆«≈∆««»««¿ƒ

לקלוט מסוגל לא Ïa˜˙‰Ïשהתלמיד ÏÎeiL ÔÙ‡a B˙B‡ ÌˆÓˆÓe¿«¿≈¿…∆∆«¿ƒ¿«≈
B˙BÈ‰ ÌÚ ,„ÈÓÏz‰ Ïˆ‡≈∆««¿ƒƒ¡

ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈ�Úומדידה ƒ¿»∆ƒ¿
BÓkוהגבלה, ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿

ÌÈÏÚnL ÌeˆÓv‰ומסתיר «ƒ¿∆«¬ƒ
ÏÎO‰ ¯B‡ ˙‡ ‰lÁz¿ƒ»∆«≈∆

BÓˆÚaוהמוח השכל בתוך ¿«¿
עצמו, ‰ÌeˆÓvשלו ‡l‡∆»«ƒ¿

והתאמת מדידת שעניינו השני

וליכולת לרמה בהתאם השכל

התלמיד ‰e‡של
‰È‰z ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿∆
C¯Ú ÈÙÏ ˙ÓˆÓˆÓ¿À¿∆∆¿ƒ∆∆
¯B‡ e‰fL Û‡c ,„ÈÓÏz‰««¿ƒ¿«∆∆

ÌˆÓˆÓשהיה כפי לאור ביחס ¿À¿»
וההעלם, הצמצום ≈¬‰¯Èלפני
.Èelb ‡e‰ B�È�Úƒ¿»ƒ

Âw‰ ¯B‡a Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿««
הצמצום לאחר והאיר שחזר

בדרך צמצום שהיה הראשון

והעלם, ‰B˙BÈסילוק ÌÚL∆ƒ¡
ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜בדוגמת) «»»¿À¿»

"לעולם הנ"ל ז"ל חכמינו דברי

בדרך לתלמידו אדם ישנה

‡B¯קצרה"), ‡e‰ È¯‰¬≈
ÌÎÈ˜Ï‡L e‰ÊÂ .Èel‚Â¿ƒ¿∆∆¡…≈∆
ÏÚ È‡˜c ,e�È˜Ï‡Â∆¡…≈¿»≈«

אל ‰e‡שמתייחס ,Âw‰ ¯B‡««
ÌÈÓÁ¯ ÏL ÔÈ�Úולא) ƒ¿»∆«¬ƒ

סתם). 'אלקים' כמו גבורה

‰nÎa ¯‡·Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó25BL¯ML ¿∆»¿

w‰ ÏL ÔBÈÏÚ‰ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙¯‡Ù˙c ,ÌÏÚp‰ ˙¯‡ÙzÓ ‡e‰ Â »∆¿∆««ƒƒ¿∆∆«∆¡»¿ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÌÈÓÁ¯‰בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות קיימות העליונות הספירות עשר »«¬ƒ

הן הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם' באופן אבל ומטה, האצילות מעולם החל

שחזר הקו אור של והמעלה מהאצילות, שלמעלה סוף אין באור גם קיימות

כפי התפארת בחינת הנעלם, מתפארת נובע שהוא היא הצמצום לאחר והאיר

נמשך הצמצום שלפני שהאור בחסידות כמבואר סוף אין באור בהעלם שהיא

שורשו הקו ואור הנעלמת מהגבורה נובע עצמו הצמצום הנעלם, מהחסד

כמעלת הצמצום שלפני האור לגבי אפילו מעלתו (ומכאן הנעלם מתפארת

מידת שמידתו אבינו יעקב וכמעלת החסד מידת על הרחמים, מידת התפארת,

שבאבות"). "בחיר שהוא ÌÎlL,הרחמים ‰˜Ï‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¡…≈∆∆…«∆»∆
˙e˜Ï‡‰ CLÓ� ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,ÌˆÓˆÓ ¯B‡ ‡e‰L∆¿À¿»¬»«¿≈«ƒ¿ƒ¿»»¡…

BLÙ�aהאדם eiÓÈ�Ùa˙של ¿«¿ƒ¿ƒƒ
Èel‚·eשבעצם ונמצא ¿ƒ

גילוי. לידי מביא הצמצום

˙B�BÚ‰ È„ÈŒÏÚ Ì�Ó‡»¿»«¿≈»¬
‰Ïc·‰ ‰NÚ�מחיצה «¬∆«¿»»

,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈ�Èa≈≈∆¿≈¡…≈∆
ÌeL ÔÈ‡ ˙Ó‡a ,‰p‰c¿ƒ≈∆¡∆≈
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c»»««¬ƒ«¿ƒ
C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ ÏÈc·Óe26, «¿ƒ¿»»ƒ¿»≈

ÏÚBtL È„ÈÁi‰ ¯·c‰Â¿«»»«¿ƒƒ∆≈
ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ 'eÎ ‰Ïc·‰«¿»»ƒ¿»∆

‰¯·Úהזקן רבנו ובלשון ¬≈»
התניא שבספר התשובה באגרת

דבר שום אין "באמת ה): (פרק

יתברך לפניו חוצץ ורוחני גשמי

הארץ ואת השמים את הלא כי

הארץ כל ּומלֹוא מלא ְאני

שכתוב כמו אלא כבודו...

היו עוונותיכם אם כי בישעי'
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˙e¯LÙ‡L ,˙B¯e·b‰«¿∆∆¿»
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יי i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

לּתלמיד הּׁשּי הּׂשכל את מׁשער ׁשהרב זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשענין
עם הּתלמיד, אצל להתקּבל ׁשּיּוכל ּבאפן אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומצמצם
ׁשּמעלים הּצמצּום ּכמֹו זה אין צמצּום, ׁשל ענין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָהיֹותֹו
הּוא הּצמצּום אּלא ּבעצמֹו, הּׂשכל אֹור את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתחּלה
ּדאף הּתלמיד, ער לפי מצמצמת ּתהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשההׁשּפעה
יּובן כן ּוכמֹו ּגּלּוי. הּוא ענינֹו הרי מצמצם, אֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֻׁשּזהּו
אֹור הּוא הרי ּומצמצם, קצר קו היֹותֹו ׁשעם הּקו, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָֻּבאֹור
הּוא הּקו, אֹור על ּדקאי ואלקינּו, ׁשאלקיכם וזהּו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹוגּלּוי.

מקֹומֹות ּבכּמה מבאר ולכן רחמים. ׁשל ׁשּׁשרׁשֹו25ענין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּוא ּדתפארת הּנעלם, מּתפארת הּוא הּקו ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהעליֹון
ׁשהּוא ׁשּלכם, אלקה אלקיכם, ענין וזהּו הרחמים. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹענין
האלקּות נמׁש הּצמצּום עלֿידי אבל מצמצם, ְְְְְֱֲִִֵַַָָָָֹֻאֹור

ּובגּלּוי. ּבפנימּיּות ְְְְִִִִַּבנפׁשֹו

Ì�Ó‡לבין ּביניכם הבּדלה נעׂשה העֹונֹות עלֿידי »¿»ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ּבאמת ּדהּנה, ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלקיכם,

יתּבר לפניו ּומבּדיל ׁשּפֹועל26ּומסּתיר הּיחידי והּדבר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
להיֹות ׁשאפׁשר והּטעם עברה. ׁשל ענין הּוא כּו' ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהבּדלה
ההבּדלה ענין ׁשּיׁשנֹו לפי הּוא מבּדילים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָעֹונֹותיכם
הּגבּורֹות, ּבענין הּידּוע ועלּֿדר ּגּופא. ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻּבקדּׁשה
ׁשרׁש זה על ׁשּיׁש לפי הּוא הּגבּורֹות מציאּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאפׁשרּות
ׁשּבׁשרׁשם אלקים, ּדׁשם הּגבּורֹות ענין והּוא ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹלמעלה,

הראׁשֹון, הּצמצּום ענין למּטההּוא מׁשּתלׁשל ואחרּֿכ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
ּבענין ּגם הּוא וכן כּו'. קׁשֹות ּגבּורֹות ׁשּנעׂשים עד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָיֹותר,
הּמבּדיל יֹותר, למעלה ההבּדלה ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָההבּדלה,
ּגּופא. ּבקדּׁשה ההבּדלה ענין ׁשהּוא לקדׁש, קדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבין
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שיתאים כך אותו ומצמצם מגביל שהרב כפי והארוך העמוק הרעיון תמצית
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כמעלת הצמצום שלפני האור לגבי אפילו מעלתו (ומכאן הנעלם מתפארת
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שבאבות"). "בחיר שהוא ÌÎlL,הרחמים ‰˜Ï‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¡…≈∆∆…«∆»∆
˙e˜Ï‡‰ CLÓ� ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,ÌˆÓˆÓ ¯B‡ ‡e‰L∆¿À¿»¬»«¿≈«ƒ¿ƒ¿»»¡…
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ÏÚBtL È„ÈÁi‰ ¯·c‰Â¿«»»«¿ƒƒ∆≈
ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ 'eÎ ‰Ïc·‰«¿»»ƒ¿»∆

‰¯·Úהזקן רבנו ובלשון ¬≈»
התניא שבספר התשובה באגרת

דבר שום אין "באמת ה): (פרק

יתברך לפניו חוצץ ורוחני גשמי

הארץ ואת השמים את הלא כי

הארץ כל ּומלֹוא מלא ְאני

שכתוב כמו אלא כבודו...

היו עוונותיכם אם כי בישעי'

אלוקיכם". לבין ביניכם מבדילים

¯LÙ‡L ÌÚh‰Âשיכול ¿«««∆∆¿»
ÌÎÈ˙B�BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿¬≈∆

ÌÈÏÈc·Óֿהקדושֿברוך בין «¿ƒƒ
ישראל לבני ÈÙÏהוא ‡e‰¿ƒ

‰Ïc·‰‰ ÔÈ�Ú B�LiL∆∆¿ƒ¿«««¿»»
Ùeb‡וההסתר ‰M„˜aƒ¿À»»

עצמה.

ÔÈ�Úa Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«»«¿ƒ¿«
˙e¯LÙ‡L ,˙B¯e·b‰«¿∆∆¿»

˙B¯e·b‰ ˙e‡ÈˆÓבמובן ¿ƒ«¿
בלתי באופן קשות, גבורות של

Ê‰רצוי, ÏÚ LiL ÈÙÏ ‡e‰כפשוטו הגבורות ÏÚÓÏ‰,לעניין L¯L ¿ƒ∆≈«∆…∆¿«¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌL¯LaL ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««¿¿≈¡…ƒ∆¿»¿»ƒ¿«
„Ú ,¯˙BÈ ‰hÓÏ ÏLÏzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿»ƒ¿««»ƒ¿«¿≈¿«»≈«

Lלדרגה מדרגה ירידות ריבוי ÔÎÂלאחר .'eÎ ˙BL˜ ˙B¯e·b ÌÈNÚp ∆«¬ƒ¿»¿≈
‰Ïc·‰‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰,ההשפעה ‰‰·Ïc‰והפסק ÔÈ�Ú B�LiL «¿ƒ¿«««¿»»∆∆¿ƒ¿«««¿»»

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,גבוהות e‰L‡בדרגות ,L„˜Ï L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ¿«¿»≈««¿ƒ≈…∆¿…∆∆
‰Ïc·‰‰ ÔÈ�Úההשפעה Ùeb‡ואי ‰M„˜aהבדלהשאמנם הוא ƒ¿«««¿»»ƒ¿À»»
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eb'יב l`xyi ipal xen` okl

זכּוכית עלֿידי הּמאיר הּׁשמׁש אֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַועלּֿדרֿמׁשל
לכמֹו הּזכּוכית ׁשּלאחר האֹור ּדֹומה ׁשאינֹו ׁשאף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבהירה,
זכּוכית להיֹותֹו מּכלֿמקֹום הּזכּוכית, לפני ְְְְִִִִִֵֶַָָׁשהּוא
ענין הּוא ודגמתֹו .ּכ ּכל מעלים זה אין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻּבהירה,
ּבקדּׁשה הבּדלה ׁשּזֹוהי לקדׁש, קדׁש ּבין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּמבּדיל

לחל,27ּגּופא קדׁש ּבין הּמבּדיל ענין נׁשּתלׁשל ּומּזה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
העלם ׁשּזהּו נגּה, לקלּפת קדּׁשה ׁשּבין ההבּדלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּדהינּו
א קלּפה. ׁשל מציאּות ׁשּנעׂשה עד יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָוהסּתר
וחציּה טֹוב ׁשחציּה נגּה קלּפת רק זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

הּוא28רע הרע חציּה ּגם אּלא הּטֹוב, חציּה מּבעי ולא , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומּזה ּבּקדּׁשה. ּולהתּכּלל להתּברר ׁשּיכֹול ׁשּבנגּה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻרע
זֹו ׁשהבּדלה מבּדילים, עֹונֹותיכם להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנׁשּתלׁשל
היּו עֹונֹותיכם וזהּו הּטמאֹות. קלּפֹות ג' לגּבי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָהיא
נעׂשה העֹונֹות ׁשעלֿידי אלקיכם, לבין ּביניכם ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמבּדילים
ועלֿידיֿזה אלקּות. ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאינֹו מבּדיל ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמס

ּכתיב ׁשהרי למעלה, הּׁשכינה ּגלּות ּכן ּגם ּכי29ּגֹורם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חלק הּוא יׂשראל איׁש (ׁשּכל זה וענין עּמֹו, הוי' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחלק
ׁשּכתּוב ּכמֹו החטא, ּבׁשעת ּגם ּתמידי, ּבאפן הּוא 30הוי') ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּוממׁשי ׁשּמֹוריד ונמצא, טמאֹותם, ּבתֹו אּתם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻהּׁשֹוכן
ּׁשּכתּוב ּבמה הּדּיּוק ּגם וזהּו חטא. ׁשל ּבענין הוי' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחלק
ׁשּגם אלקיכם, לבין ּביניכם מבּדילים היּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעֹונֹותיכם
ׁשּלכם, אלקה אלקיכם, הּקּב"ה נקרא העֹונֹות ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
אינֹו אלקיכם ׁשּבחינת הבּדלה, ׁשל ּבאפן הּוא ׁשאז ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאּלא

ּב אצלֹו עניןמאיר וזהּו ּבהעלם, הּוא אּלא ּכלל גּלּוי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
אצלֹו (ׁשּנמצא אלקיכם ׁשּבחינת ׁשּגֹורם הּׁשכינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּגלּות
והּגלּות. ההעלם ּבתכלית יהיה החטא) ּבׁשעת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָּגם
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הסתר של במובן העלם איננו זאת עם אבל האור על הסתר הוא ועניינו ומחיצה

È„ÈŒÏÚגמור. ¯È‡n‰ LÓM‰ ¯B‡ ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ[דרך=] ¿«∆∆¿««∆∆«≈ƒ«¿≈
‰¯È‰a ˙ÈÎeÎÊ,כהה Á‡lL¯ולא ¯B‡‰ ‰ÓBc B�È‡L Û‡L ¿ƒ¿ƒ»∆«∆≈∆»∆¿««

˙ÈÎeÎf‰ È�ÙÏ ‡e‰L BÓÎÏ ˙ÈÎeÎf‰מחלישה הזכוכית סוף וסוף «¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈«¿ƒ
מסויימת, במידה האור את

B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿
‰Ê ÔÈ‡ ,‰¯È‰a ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ¿ƒ»≈∆

Ck Ïk ÌÈÏÚÓאלא ואינו «¬ƒ»»
לאור ביחס מועט והעלם שינוי

הזכוכית. ללא מאיר שהוא כפי

ÔÈ�Ú ‡e‰ B˙Ó‚„Â¿À¿»ƒ¿«
,L„˜Ï L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈…∆¿…∆
‰M„˜a ‰Ïc·‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»ƒ¿À»

‡Ùeb27היותה שעם כך »
וגם והסתר העלם זה אין הבדלה,

היא נעלית הפחות הקדושה

ואור. מההבדלהfÓe‰קדושה ƒ∆
עצמה ≈¿»¿ÏLÏzL�ƒבקדושה

לדרגה מדרגה הירידה לאחר

L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ÔÈ�Úƒ¿«««¿ƒ≈…∆
‰Ïc·‰‰ e�È‰c ,ÏÁÏ¿…¿«¿««¿»»
,d‚� ˙tÏ˜Ï ‰M„˜ ÔÈaL∆≈¿À»ƒ¿ƒ«…«
¯˙BÈ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ e‰fL∆∆∆¿≈¿∆¿≈≈

„Úכך NÚpL‰כדי «∆«¬∆
‰tÏ˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿ƒ»
שענייני התניא בספר כמבואר

חיות מקבלים המותרים העולם

המובדל חול שהיא נוגה מקליפת

ÌB˜ÓŒÏkÓמהקדושה. C‡«ƒ»»
מובדלת נוגה שקליפת למרות

Ê‰מהקדושה È¯‰לא=] ¬≈∆
שהם לגמרי הטמאות הקליפות

אלא] הקדושה לצד מוחלט ניגוד

d‚� ˙tÏ˜ מהותה¯˜ שעל «¿ƒ«…«
שהיא וחסידות בקבלה מבואר

היינו ורע טוב של תערובת

Ú¯ dÈˆÁÂ ·BË dÈˆÁL28ÈÚaÓ ‡ÏÂ לומר, צריך dÈˆÁאין ∆∆¿»¿∆¿»«¿…ƒ»≈∆¿»
·Bh‰,הקדושה מצד כך כל נבדל איננו שבוודאי נוגה קליפת Ìbשל ‡l‡ «∆»«

Ú¯‰ dÈˆÁקדושה ולא קליפה ÏBÎiLשהוא ,d‚�aL Ú¯ ‡e‰ ∆¿»»««∆¿…«∆»
¯¯a˙‰Ïולהתעלות‰M„wa Ïlk˙‰Ïe,שכאשר התניא בספר כמבואר ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈«¿À»

החיות אזי ההיא, האכילה בכוח ומתפלל ולומד היתר מאכל אוכל אדם למשל,

בקדושה. ונכללת נוגה מקליפת עולה ההבדלהfÓe‰שבמאכל מעניין ƒ∆
ההבדלה עניין ממנו נשתלשל כך ואחר לקודש קודש בין הבדלה שתחילתו

כך ואחר לחול קודש נוספת�ÏLÏzLבין ירידה BÈ‰Ï˙לאחר ÏÎeiL ƒ¿«¿≈∆«ƒ¿

˙BtÏ˜ '‚ Èa‚Ï ‡È‰ BÊ ‰Ïc·‰L ,ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙B�BÚ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿»»ƒ¿«≈¿ƒ
˙B‡Óh‰.לגמרי האלוקי האור על ומסתירות שמעלימות «¿≈

È„ÈŒÏÚL ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈ�Èa ÌÈÏÈc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙B�BÚ e‰ÊÂ¿∆¬≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆∆«¿≈
‰NÚ� ˙B�BÚ‰האדם Èelbאצל BÏˆ‡ ¯È‡Ó B�È‡L ÏÈc·Ó CÒÓ »¬«¬∆»»«¿ƒ∆≈≈ƒ∆¿ƒ

Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡¡…¿«¿≈∆≈
‰�ÈÎM‰ ˙eÏb Ôk Ìb«≈»«¿ƒ»
·È˙k È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ29 ¿«¿»∆¬≈¿ƒ
,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èkוכל ƒ≈∆¬»»«

מהקדושֿברוךֿ חלק הוא יהודי

‡LÈהוא ÏkL) ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆∆»ƒ
('ÈÂ‰ ˜ÏÁ ‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈∆¬»»
Ìb ,È„ÈÓz ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆¿ƒƒ«
BÓk ,‡ËÁ‰ ˙ÚLaƒ¿««≈¿¿

kL·e˙30ֿהקדושֿברוך על ∆»
‡Ìzהוא ÔÎBM‰בני עם «≈ƒ»

Ì˙B‡ÓËישראל CB˙aגם ¿À¿»
בעקבות טמאים הם כאשר

האדםÓ�Âˆ‡החטא, שכאשר ¿ƒ¿»
גורם הוא ושלום, חס חוטא,

למעלה כביכול, וגלות ירידה

CÈLÓÓeכיוון „È¯BnL∆ƒ«¿ƒ
‡ËÁ ÏL ÔÈ�Úa 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»»ƒ¿»∆≈¿
הקדושֿ כשחוטא גם שהרי

וכאשר איתו נמצא ברוךֿהוא

גם מוריד הוא יורד עצמו הוא

כביכול. שבו, הוי' חלק את

‰Óa ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ¿«
eÈ‰ ÌÎÈ˙B�BÚ ·e˙kM∆»¬≈∆»
ÔÈ·Ï ÌÎÈ�Èa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈

ÌÎÈ˜Ï‡שהעוונות כתוב ולא ¡…≈∆
ובין ביניכם הבדלה גורמים

פי על אף סתם אלוקים

קירוב על מורה ש"אלוקיכם"

נמצא האלוקי שהאור ומשמעו

כן ואם ובגלוי בפנימיות באדם

זה בביטוי להשתמש ניתן איך

כי שחוטא?, אדם ‰B�BÚ˙כלפי ˙ÚLa ÌbLדבר של �˜¯‡לאמיתו ∆«ƒ¿«»¬ƒ¿»
ÌÎlL ‰˜Ï‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡ ‰"aw‰,"עמו הוי' "חלק תמיד ‡l‡כי «»»¡…≈∆∆…«∆»∆∆»

Ê‡Lהחטא ‡ÌÎÈ˜Ïבשעת ˙�ÈÁaL ,‰Ïc·‰ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ∆»¿…∆∆«¿»»∆¿ƒ«¡…≈∆
אבל עכשיו גם בו קיימת ‡l‡אמנם ÏÏk Èel‚a BÏˆ‡ ¯È‡Ó B�È‡≈≈ƒ∆¿¿ƒ¿»∆»

Ì¯BbL ,‰�ÈÎM‰ ˙eÏb ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ידי על האדם ¿∆¿≈¿∆ƒ¿«»«¿ƒ»∆≈
‰ËÁ‡)החטא ˙ÚLa Ìb BÏˆ‡ ‡ˆÓpL) ÌÎÈ˜Ï‡ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¡…≈∆∆ƒ¿»∆¿«ƒ¿««≈¿

˙eÏb‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰Èבפנימיות תהיה אלוקיכם שבחינת וכדי ƒ¿∆¿«¿ƒ«∆¿≈¿«»
ומבאר. שהולך כפי התשובה, עניין להיות צריך כנ"ל, ובגלוי,
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

C‡להיֹות צרי ּגּלּוי ּבבחינת אלקיכם ׁשּיהיה ּכדי «ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּדהינּו, העבֹודה, התחלת וזֹוהי מרע, ּדסּור ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָהענין
ׁשעלֿ כּו', ּבנפׁשֹו ויתמרמר ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיתּבֹונן
יהיּו ׁשּלא רצֹונֹותיו, ּכל את לעקֹור ּבעצמֹו ּפֹועל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹידיֿזה
והּוא לבּדֹו. להוי' אחד רצֹון רק אּלא זרים, רצֹונֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָלֹו
לגמרי עצמֹו ׁשּמׁשעּבד ׁשמים, מלכּות על קּבלת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹענין
ועבֹודה לבּדֹו. להוי' אחד רצֹון רק לֹו ׁשּיהיה ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלאלקּות
והינּו, ּתּתאה, ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבׁשם נקראת ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָזֹו
(ּבחינת ׁשהּׁשכינה החטא עלֿידי ׁשּפעל מה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתמּורת
עלֿידי ּפֹועל עּתה הּנה ּבגלּות, ּתהיה ּתּתאה) ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָה'
למקֹורּה להׁשיבּה ׁשמים מלכּות על וקּבלת ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

ְְָָוׁשרׁשּה.

היא‡Ì�Óד) מרע ּדסּור העבֹודה ׁשעלֿידי ההמׁשכה »¿»ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
העבֹודה ׁשהרי הּממּלא, אֹור המׁשכת ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָרק
עלֿידי ׁשּפעל ההבּדלה את לבּטל ענינּה מרע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדסּור
לעיל ונתּבאר אלקיכם, לבין ּביניכם ׁשּמבּדילים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעֹונֹותיו
ּבפנימּיּות ׁשּמאיר המצמצם אֹור הּוא אלקיכם ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשענין
ּבלבד. הּממּלא אֹור ענין הּוא ׁשּבכללּות ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּובגּלּוי
מרע, ּדסּור ּבאפן הּתׁשּובה עבֹודת לאחרי הּנה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולכן
העבֹודה ענין והּוא יֹותר, נעלית ּתׁשּובה להיֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָצריכה
עׂשה ׁשּזהּו מצֹות, על קּבלת ענין והּוא טֹוב, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹּדועׂשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹוב, ׁשּנקראּו הּמצֹות על ּדקאי אמרּו31טֹוב, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
המׁשכ נעׂשה ועלֿידיֿזה טֹוב, ּכי הּסֹובב.צּדיק אֹור ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ
וידּוע אהו"ה, ׁשם ּבגימטרּיא טֹוב הּוא32ּדהּנה, ׁשאהו"ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ux`dראׁשיּֿתבֹות z`e minXd z`מלא ,33אני ֵֵָ¤©¨©¦§¤¨¨¤ֲִֵָ
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Èelb ˙�ÈÁ·a ÌÎÈ˜Ï‡ ‰È‰iL È„k C‡מורגשת תהיה והאלוקות «¿≈∆ƒ¿∆¡…≈∆ƒ¿ƒ«ƒ
בפנימיות BÈ‰Ï˙באדם CÈ¯ˆראשון È‰BÊÂבשלב ,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈ�Ú‰ »ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ

B·vÓe B„ÓÚÓa Ô�Ba˙iL ,e�È‰c ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰טוב הלא «¿»«»¬»¿«¿∆ƒ¿≈¿«¬»«»
BLÙ�a ¯Ó¯Ó˙ÈÂמאלוקות כך כל רחוק שהוא העובדה על eÎ',ויצטער ¿ƒ¿«¿≈¿«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLידי על ∆«¿≈∆
על והמרירות במצבו ההתבוננות

B˜ÚÏ¯מצבו BÓˆÚa ÏÚBt≈¿«¿«¬
השורש מן Ïkולבטל ˙‡∆»

ÂÈ˙B�Bˆ¯,טובים lL‡הלא ¿»∆…
ÌÈ¯Ê ˙B�Bˆ¯ BÏ eÈ‰Èƒ¿¿»ƒ
להקדושֿ זרים בדברים לרצות

ומצוות, תורה ולענייני ברוךֿהוא

‡l‡לו ‡Á„יהיה ÔBˆ¯ ˜¯ ∆»«»∆»
והוא ««¬»ÈÂ‰Ï'הרצוןבלבד

˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Â .Bc·Ï¿«¿ƒ¿««»«
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚבמידה …«¿»«ƒ

BÓˆÚכזו „aÚLnL∆¿«¿≈«¿
‰È‰iL ˙e˜Ï‡Ï È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆¡…∆ƒ¿∆

„Á‡ ÔBˆ¯ ˜¯ BÏהרצון הוא «»∆»
BÊ ‰„B·ÚÂ .Bc·Ï 'ÈÂ‰Ï«¬»»¿««¬»
הזרים הרצונות ביטול של

מלכות עול וקבלת לחלוטין

בשלימות ÌLaשמים ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈
‰‡zz ‰·eLz,תחתונה ¿»«»»
‰‡zz '‰ ·eLzידי ועל »«»»

(השנייה) התחתונה ה' זו עבודה

למקומה שבה הוי' שם ָָשל

בה גרם שהאדם שהפגם לאחר

Ó‰נתקן, ˙¯eÓzL ,e�È‰Â¿«¿∆¿««
‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚtL∆»««¿≈«≈¿
הוי' בשם פגם שגרם

'‰ ˙�ÈÁa) ‰�ÈÎM‰L∆«¿ƒ»¿ƒ«
,˙eÏ‚a ‰È‰z (‰‡zz«»»ƒ¿∆¿»
È„ÈŒÏÚ ÏÚBt ‰zÚ ‰p‰ƒ≈«»≈«¿≈
ÏÚ ˙Ïa˜Â ‰·eLz‰«¿»¿«»«…

dL¯LÂ d¯B˜ÓÏ d·ÈL‰Ï ÌÈÓL ˙eÎÏÓ,החטא קודם שהיה כפי «¿»«ƒ«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»
מהגלות. השכינה את ולהוציא

‰ÎLÓ‰‰ Ì�Ó‡ למטה„) מלמעלה האלוקי האור של וההתגלות »¿»««¿»»
Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚLוקבלת התשובה (עבודת לעיל האמורה ∆«¿≈»¬»¿≈»

שמים) מלכות ‰ÎLÓ˙עול ˜¯ ‡È‰והתגלות‡lÓn‰ ¯B‡האור ƒ««¿»««¿«≈
ומתלבש יורד הוא כי עלמין" כל "ממלא ונקרא למטה מלמעלה היורד האלוקי

פנימי באופן בהם ומאיר שלהם הקליטה יכולת לפי דרגא ובכל עולם בכל

והנבראים, העולמות לפי המדוד מצומצם אלוקי אור והוא בהם ו'מתלבש'

יחסית, נמוך אור ‡˙היינו Ïh·Ï d�È�Ú Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È¯‰L∆¬≈»¬»¿≈»ƒ¿»»¿«≈∆
‰Ïc·‰‰האלוקי האור על המעלימה È„ÈŒÏÚהאדםÏÚtLוהמחיצה ««¿»»∆»««¿≈

ÌÎÈ�Èa ÌÈÏÈc·nL ÂÈ˙B�BÚהאדם a˙�Â‡¯בין ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ¬»∆«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆¿ƒ¿»≈
˙eiÓÈ�Ùa ¯È‡nL ÌˆÓˆÓ‰ ¯B‡ ‡e‰ ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ�ÚL ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿«¡…≈∆«¿À¿»∆≈ƒƒ¿ƒƒ
˙eÏÏÎaL ,BLÙ�a Èel‚·e¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»
‡lÓn‰ ¯B‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««¿«≈

„·Ïaלמעלה שהפגם וכיוון ƒ¿«
החטא ידי שעל השכינה וגלות

בפני ומחיצה הבדלה גרמו

תיקון הרי הממלא, אור הארת

את המבטלים והפגם החטא

להשבת גורמים הזו ההבדלה

אור זה, אור של ההארה

מזה. למעלה לא אך ה'ממלא'

ÔÎÏÂאור ולגלות להמשיך כדי ¿»≈
יותר נעלה È¯Á‡Ïאלוקי ‰p‰ƒ≈¿«¬≈

ÔÙ‡a ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿…∆
Ú¯Ó ¯eÒcמעלתה כל שעם ¿≈»

וקבלת התשובה עבודת בהיותה

רק היא עדיין שמים מלכות עול

העבודה, «ÎÈ¯¿̂ƒ‰התחלת
˙BÈ‰Ïגם מכן eLz·‰לאחר ƒ¿¿»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�היא שדווקא «¬≈≈
אור והתגלות המשכה תביא

נעלה, יותר ÔÈ�Úאלוקי ‡e‰Â¿ƒ¿«
,·BË ‰NÚÂc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬≈
ÏÚ ˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««»«…

˙BˆÓלהסתפק לא היינו ƒ¿
באופן שמים מלכות עול בקבלת

את לקבל לכך בנוסף אלא כללי

המצוות, את ולקיים המצוות עול

È‡˜c ,·BË ‰NÚ e‰fL∆∆¬≈¿»≈
ÏÚאל ‰Bˆn˙שמתייחס ««ƒ¿

BÓk ,·BË e‡¯˜pL∆ƒ¿¿¿
·e˙kL31Èk ˜Ècˆ e¯Ó‡ ∆»ƒ¿«ƒƒ

·BË,"טוב" מכונה המצוות את שהמקיים �NÚ‰הרי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆
·Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰·שם על עלמין" כל "סובב הנקרא האלוקי האור «¿»««≈

ו'מקיף' 'סובב' כמו אלא והנבראים העולמות לפי ומוגבל מדוד לא אור שהוא

בתוכם. להתלבש מכדי נעלה הוא כי מלמעלה, עליהם

הקשר ואת עלמין כל הסובב אור של המיוחדת מעלתו את ומבאר והולך

"טוב"): (בחינת למצוות זה אור של המיוחד

Úe„ÈÂ ,(17) ‰"Â‰‡ ÌL ‡i¯ËÓÈ‚a ·BË ,‰p‰c32‰"Â‰‡L ¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿»«∆
˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡‡ÏÓ È�‡33,והביטוי »≈≈∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
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יג i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

C‡להיֹות צרי ּגּלּוי ּבבחינת אלקיכם ׁשּיהיה ּכדי «ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּדהינּו, העבֹודה, התחלת וזֹוהי מרע, ּדסּור ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָהענין
ׁשעלֿ כּו', ּבנפׁשֹו ויתמרמר ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיתּבֹונן
יהיּו ׁשּלא רצֹונֹותיו, ּכל את לעקֹור ּבעצמֹו ּפֹועל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹידיֿזה
והּוא לבּדֹו. להוי' אחד רצֹון רק אּלא זרים, רצֹונֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָלֹו
לגמרי עצמֹו ׁשּמׁשעּבד ׁשמים, מלכּות על קּבלת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹענין
ועבֹודה לבּדֹו. להוי' אחד רצֹון רק לֹו ׁשּיהיה ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלאלקּות
והינּו, ּתּתאה, ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבׁשם נקראת ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָזֹו
(ּבחינת ׁשהּׁשכינה החטא עלֿידי ׁשּפעל מה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתמּורת
עלֿידי ּפֹועל עּתה הּנה ּבגלּות, ּתהיה ּתּתאה) ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָה'
למקֹורּה להׁשיבּה ׁשמים מלכּות על וקּבלת ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

ְְָָוׁשרׁשּה.

היא‡Ì�Óד) מרע ּדסּור העבֹודה ׁשעלֿידי ההמׁשכה »¿»ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
העבֹודה ׁשהרי הּממּלא, אֹור המׁשכת ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָרק
עלֿידי ׁשּפעל ההבּדלה את לבּטל ענינּה מרע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדסּור
לעיל ונתּבאר אלקיכם, לבין ּביניכם ׁשּמבּדילים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעֹונֹותיו
ּבפנימּיּות ׁשּמאיר המצמצם אֹור הּוא אלקיכם ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשענין
ּבלבד. הּממּלא אֹור ענין הּוא ׁשּבכללּות ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּובגּלּוי
מרע, ּדסּור ּבאפן הּתׁשּובה עבֹודת לאחרי הּנה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולכן
העבֹודה ענין והּוא יֹותר, נעלית ּתׁשּובה להיֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָצריכה
עׂשה ׁשּזהּו מצֹות, על קּבלת ענין והּוא טֹוב, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹּדועׂשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹוב, ׁשּנקראּו הּמצֹות על ּדקאי אמרּו31טֹוב, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
המׁשכ נעׂשה ועלֿידיֿזה טֹוב, ּכי הּסֹובב.צּדיק אֹור ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ
וידּוע אהו"ה, ׁשם ּבגימטרּיא טֹוב הּוא32ּדהּנה, ׁשאהו"ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ux`dראׁשיּֿתבֹות z`e minXd z`מלא ,33אני ֵֵָ¤©¨©¦§¤¨¨¤ֲִֵָ
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י.31) ג, א.32)ישעי' רנא, זח"א וראה ואילך). סע"ג (ג, פ"ט השער פתח בינה כד.33)אמרי כג, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Èelb ˙�ÈÁ·a ÌÎÈ˜Ï‡ ‰È‰iL È„k C‡מורגשת תהיה והאלוקות «¿≈∆ƒ¿∆¡…≈∆ƒ¿ƒ«ƒ
בפנימיות BÈ‰Ï˙באדם CÈ¯ˆראשון È‰BÊÂבשלב ,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈ�Ú‰ »ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ

B·vÓe B„ÓÚÓa Ô�Ba˙iL ,e�È‰c ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰טוב הלא «¿»«»¬»¿«¿∆ƒ¿≈¿«¬»«»
BLÙ�a ¯Ó¯Ó˙ÈÂמאלוקות כך כל רחוק שהוא העובדה על eÎ',ויצטער ¿ƒ¿«¿≈¿«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLידי על ∆«¿≈∆
על והמרירות במצבו ההתבוננות

B˜ÚÏ¯מצבו BÓˆÚa ÏÚBt≈¿«¿«¬
השורש מן Ïkולבטל ˙‡∆»

ÂÈ˙B�Bˆ¯,טובים lL‡הלא ¿»∆…
ÌÈ¯Ê ˙B�Bˆ¯ BÏ eÈ‰Èƒ¿¿»ƒ
להקדושֿ זרים בדברים לרצות

ומצוות, תורה ולענייני ברוךֿהוא

‡l‡לו ‡Á„יהיה ÔBˆ¯ ˜¯ ∆»«»∆»
והוא ««¬»ÈÂ‰Ï'הרצוןבלבד

˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Â .Bc·Ï¿«¿ƒ¿««»«
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚבמידה …«¿»«ƒ

BÓˆÚכזו „aÚLnL∆¿«¿≈«¿
‰È‰iL ˙e˜Ï‡Ï È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆¡…∆ƒ¿∆

„Á‡ ÔBˆ¯ ˜¯ BÏהרצון הוא «»∆»
BÊ ‰„B·ÚÂ .Bc·Ï 'ÈÂ‰Ï«¬»»¿««¬»
הזרים הרצונות ביטול של

מלכות עול וקבלת לחלוטין

בשלימות ÌLaשמים ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈
‰‡zz ‰·eLz,תחתונה ¿»«»»
‰‡zz '‰ ·eLzידי ועל »«»»

(השנייה) התחתונה ה' זו עבודה

למקומה שבה הוי' שם ָָשל

בה גרם שהאדם שהפגם לאחר

Ó‰נתקן, ˙¯eÓzL ,e�È‰Â¿«¿∆¿««
‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚtL∆»««¿≈«≈¿
הוי' בשם פגם שגרם

'‰ ˙�ÈÁa) ‰�ÈÎM‰L∆«¿ƒ»¿ƒ«
,˙eÏ‚a ‰È‰z (‰‡zz«»»ƒ¿∆¿»
È„ÈŒÏÚ ÏÚBt ‰zÚ ‰p‰ƒ≈«»≈«¿≈
ÏÚ ˙Ïa˜Â ‰·eLz‰«¿»¿«»«…

dL¯LÂ d¯B˜ÓÏ d·ÈL‰Ï ÌÈÓL ˙eÎÏÓ,החטא קודם שהיה כפי «¿»«ƒ«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»
מהגלות. השכינה את ולהוציא

‰ÎLÓ‰‰ Ì�Ó‡ למטה„) מלמעלה האלוקי האור של וההתגלות »¿»««¿»»
Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚLוקבלת התשובה (עבודת לעיל האמורה ∆«¿≈»¬»¿≈»

שמים) מלכות ‰ÎLÓ˙עול ˜¯ ‡È‰והתגלות‡lÓn‰ ¯B‡האור ƒ««¿»««¿«≈
ומתלבש יורד הוא כי עלמין" כל "ממלא ונקרא למטה מלמעלה היורד האלוקי

פנימי באופן בהם ומאיר שלהם הקליטה יכולת לפי דרגא ובכל עולם בכל

והנבראים, העולמות לפי המדוד מצומצם אלוקי אור והוא בהם ו'מתלבש'

יחסית, נמוך אור ‡˙היינו Ïh·Ï d�È�Ú Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È¯‰L∆¬≈»¬»¿≈»ƒ¿»»¿«≈∆
‰Ïc·‰‰האלוקי האור על המעלימה È„ÈŒÏÚהאדםÏÚtLוהמחיצה ««¿»»∆»««¿≈

ÌÎÈ�Èa ÌÈÏÈc·nL ÂÈ˙B�BÚהאדם a˙�Â‡¯בין ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ¬»∆«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆¿ƒ¿»≈
˙eiÓÈ�Ùa ¯È‡nL ÌˆÓˆÓ‰ ¯B‡ ‡e‰ ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ�ÚL ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿«¡…≈∆«¿À¿»∆≈ƒƒ¿ƒƒ
˙eÏÏÎaL ,BLÙ�a Èel‚·e¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»
‡lÓn‰ ¯B‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««¿«≈

„·Ïaלמעלה שהפגם וכיוון ƒ¿«
החטא ידי שעל השכינה וגלות

בפני ומחיצה הבדלה גרמו

תיקון הרי הממלא, אור הארת

את המבטלים והפגם החטא

להשבת גורמים הזו ההבדלה

אור זה, אור של ההארה

מזה. למעלה לא אך ה'ממלא'

ÔÎÏÂאור ולגלות להמשיך כדי ¿»≈
יותר נעלה È¯Á‡Ïאלוקי ‰p‰ƒ≈¿«¬≈

ÔÙ‡a ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿…∆
Ú¯Ó ¯eÒcמעלתה כל שעם ¿≈»

וקבלת התשובה עבודת בהיותה

רק היא עדיין שמים מלכות עול

העבודה, «ÎÈ¯¿̂ƒ‰התחלת
˙BÈ‰Ïגם מכן eLz·‰לאחר ƒ¿¿»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�היא שדווקא «¬≈≈
אור והתגלות המשכה תביא

נעלה, יותר ÔÈ�Úאלוקי ‡e‰Â¿ƒ¿«
,·BË ‰NÚÂc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬≈
ÏÚ ˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««»«…

˙BˆÓלהסתפק לא היינו ƒ¿
באופן שמים מלכות עול בקבלת

את לקבל לכך בנוסף אלא כללי

המצוות, את ולקיים המצוות עול

È‡˜c ,·BË ‰NÚ e‰fL∆∆¬≈¿»≈
ÏÚאל ‰Bˆn˙שמתייחס ««ƒ¿

BÓk ,·BË e‡¯˜pL∆ƒ¿¿¿
·e˙kL31Èk ˜Ècˆ e¯Ó‡ ∆»ƒ¿«ƒƒ

·BË,"טוב" מכונה המצוות את שהמקיים �NÚ‰הרי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆
·Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰·שם על עלמין" כל "סובב הנקרא האלוקי האור «¿»««≈

ו'מקיף' 'סובב' כמו אלא והנבראים העולמות לפי ומוגבל מדוד לא אור שהוא

בתוכם. להתלבש מכדי נעלה הוא כי מלמעלה, עליהם

הקשר ואת עלמין כל הסובב אור של המיוחדת מעלתו את ומבאר והולך

"טוב"): (בחינת למצוות זה אור של המיוחד

Úe„ÈÂ ,(17) ‰"Â‰‡ ÌL ‡i¯ËÓÈ‚a ·BË ,‰p‰c32‰"Â‰‡L ¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿»«∆
˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡‡ÏÓ È�‡33,והביטוי »≈≈∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
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eb'יד l`xyi ipal xen` okl

הּסֹובב אֹור על וארץ34ּדקאי ׁשמים ׁשּכֹולל מּזה ּכּמּובן , ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשמים ּבין הפרׁש יׁש הּממּלא ּבאֹור ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהׁשואה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו טּפחה35וארץ, וימיני ארץ יסדה ידי אף ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבּמדרׁש ואיתא נטה36ׁשמים, ׁשמים ּוברא ימינֹו נטה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָָ

ּבבחינת הּוא ּבּׁשמים ׁשהּגּלּוי והינּו, ארץ, ּוברא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׂשמאלֹו
ׁשעּקר ּבאדם ּכמֹו יֹותר, ּגּלּוי ּבבחינת ׁשהּוא ימין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָיד
יד ׂשמאל, יד ּבבחינת הּוא ּובארץ ימין, ּביד הּוא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹהּכח
מלא אני הארץ ואת הּׁשמים את ׁשהּפסּוק וכיון ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכהה,
עצמּות על ּדקאי מּובן הרי ּבהׁשואה, וארץ ׁשמים ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכֹולל
הּסֹובב. אֹור ּדהינּו מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֵֵֵֶַַַָָָאֹור
הּמצֹות, קּיּום ענין ׁשהּוא טֹוב, ּדעׂשה העבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָועלֿידי

ּבירּוׁשלמי וכדאיתא הּסֹובב. אֹור הּפסּוק37נמׁש 38על ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ּבפי ּדברי ואׂשים ,ּכּסיתי ידי ּובצל ּבפי ּדברי ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָואׂשים
(ּכללּות חסדים ּגמילּות זֹו ּכּסיתי ידי ּובצל ּתֹורה, ְְְֲִִִִִִֵָָָָזֹו
,ּבפי ּדדברי ּבאפן היא ׁשהּתֹורה והינּו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהּמצֹות),
ּדאף ּפנימי, אֹור ּבבחינת להיֹות הּצמצּום על ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַׁשּמֹורה
אֹור ּבעצמּות מּמׁש ׁשּלי) (ּדּבּור ּדברי היא ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורה
צמצּום ׁשל ּבאפן היא למּטה המׁשכתּה הרי, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאיןֿסֹוף,
ּכפי ּגם הּנה הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ,ּבפי להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהאֹור
מּקיף, ׁשענינֹו צל, ּבחינת הם למּטה נמׁשכֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

לבּוׁשים ּבׁשם הּמצֹות נקראֹות לפ39ׁשּלכן ׁשעלֿידי, י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּסֹובב. אֹור נמׁש ְְִִֵַַָהּמצֹות
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ואילך.34) א ט, ואתחנן לקו"ת יג.35)ראה מח, ב.36)ישעי' פה, א. לז, א. כ, זח"ב פי"ח. פדר"א ה"ב.37)ראה סוף פ"ד תענית

טז.38) נא, וש"נ.39)ישעי' ואילך). שז ע' חשון סה"מ (תו"מ תשל"ח זקן ואברהם ד"ה וראה א. רכד, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏÚ"אני" È‡˜cאל ‰Bq··מתייחס ¯B‡34אור שגם לכך (והכוונה ¿»≈««≈
מאיר פנימי, באופן ובעולמות בנבראים מתלבש שאינו אף עלמין, כל הסובב

ובארץ), בשמים ÂL‰a‡‰בעולם, ı¯‡Â ÌÈÓL ÏÏBkL ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆≈»«ƒ»»∆¿«¿»»
אחת באמירה ובארץ בשמים מאיר ה' אור היינו ש"אני" אומר והפסוק

בשמים ההארה כי שמשמעה

בשווה, היא בארץ וההארה

מדובר כן ואם מידה, באותה

המאיר עלמין כל הסובב באור

הנבראים ובכל העולמות בכל

מידה B‡a¯באותה È¯‰L∆¬≈»
‡lÓn‰ומאיר עלמין כל «¿«≈

התלבשות של באופן בעולם

ערכו לפי נברא ובכל עולם בכל

מהותו ‰L¯Ùולפי LÈהבדל ≈∆¿≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈaדומה ואינו ≈»«ƒ»»∆

לאור בשמים המאיר האור

יש נברא בכל כי בארץ המאיר

בדומם (למשל, לו המותאם אור

מועטת חיות יש תנועה בו שאין

חיות), יותר יש ובחי ובצומח

·e˙kL BÓk35È„È Û‡ ¿∆»«»ƒ
‰ÁtË È�ÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»

ÌÈÓLאת" לפסוק ובניגוד »«ƒ
מלא" אני הארץ ואת השמים

הארץ ועל השמים על המדבר

עושה זה פסוק אחת, בהשוואה

השמים בין ברורה אבחנה

ואומ אחדוהארץ כל בריאת על ר

ארץ" ("יסדה אחר ביטוי מהם

שמים") «È‡Â¿ƒ˙‡ו"טפחה
L¯„na36הלשון שינוי שאכן «ƒ¿»

- הארץ לבריאת השמים בריאת בין מהותי הבדל על מלמד ««�Ë‰בפסוק
ÌÈÓL ‡¯·e B�ÈÓÈימינו יד באמצעות הקדושֿברוךֿהוא ברא השמים את ¿ƒ»»»«ƒ

‡¯ıכביכול ‡¯·e BÏ‡ÓN ‰Ë�הקדושֿברוךֿהוא ברא הארץ ואת »»¿…»»»∆
כביכול, שמאלו יד Èelb‰Lבאמצעות ,e�È‰Âהאלוקי האור ÌÈÓMaשל ¿«¿∆«ƒ«»«ƒ

Ì„‡a BÓk ,¯˙BÈ Èelb ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ÔÈÓÈ „È ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ≈¿»»»
Ák‰ ¯wÚLהאדם ÔÈÓÈשל „Èa ‡e‰בעיקר הוא האלוקות גילוי וכך ∆ƒ««…«¿«»ƒ

Ï‡ÓNב'שמים', „È ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ı¯‡·eשל יותר פחותה במידה »»∆ƒ¿ƒ«»¿…
היא שמאל יד שבאדם כשם k‰‰גילוי, „È,וחלשה˜eÒt‰L ÔÂÈÎÂ »≈»¿≈»∆«»

‰‡ÂL‰a ı¯‡Â ÌÈÓL ÏÏBk ‡ÏÓ È�‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈≈»«ƒ»»∆¿«¿»»
מבדיל), האחר שהפסוק (כפי וארץ שמים בין להבדיל Ô·eÓמבלי È¯‰¬≈»

מלא" "אני זה בפסוק ÏÚשהאמור È‡˜cאל ‡B¯מתייחס ˙eÓˆÚ ¿»≈««¿

ÛBÒŒÔÈ‡בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של האינסופי האור ÏÚÓlL‰עצם ≈∆¿«¿»
˙BÓÏBÚ‰Óשהם נבראים בין הבדלים אין ולגביו בהם מתלבש ואיננו ≈»»

'ארץ', בבחינת שהם לנבראים 'שמים' ‰Bq··בבחינת ¯B‡ e�È‰cשהוא ¿«¿«≈
כל על מאיר אלא השונים והנבראים העולמות לפי מוגבל ולא מדוד לא אור

בשווה. ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהעולמות
,·BË ‰NÚc ‰„B·Ú‰»¬»«¬≈
,˙Bˆn‰ Ìei˜ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿
.··Bq‰ ¯B‡ CLÓ�ƒ¿»«≈
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡„ÎÂ37 ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ

˜eÒt‰ ÏÚ38ֿשהקדוש ««»
ישראל: לבני אומר ברוךֿהוא

Ïˆ·e EÈÙa È¯·c ÌÈN‡Â»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈
È¯·c ÌÈN‡Â ,EÈ˙Èqk È„È»ƒƒƒƒ»»ƒ¿»«
È„È Ïˆ·e ,‰¯Bz BÊ EÈÙa¿ƒ»¿≈»ƒ
˙eÏÈÓb BÊ EÈ˙Èqkƒƒƒ¿ƒ

ÌÈ„ÒÁרק הכוונה אין (וכאן ¬»ƒ
אלא בפרט חסדים לגמילות

,e�È‰Â ,(˙Bˆn‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ¿¿«¿
‰¯Bz‰Lלמטה שירדה כפי ∆«»

,EÈÙa È¯·„c ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿»«¿ƒ
בתוך נמצאים ה' שדברי היינו

דבר הזה, בעולם האדם של פיו

ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰¯BnLשל ∆∆««ƒ¿
העליון התורה ¿BÈ‰Ïƒ˙אור

ÈÓÈ�t ¯B‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ
ובתוך האדם בתוך המתלבש

‰È‡העולם, ‰¯Bz‰L Û‡c¿«∆«»ƒ
LnÓ (ÈlL ¯eac) È¯·c¿»«ƒ∆ƒ«»
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

פנימית התלבשות מכל שלמעלה

הנבראים ‰d˙ÎLÓבתוך ,È¯‰מלמעלה‰hÓÏבעולם שנתלבשה כפי ¬≈«¿»»»¿«»
‰‡B¯הזה ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰העליון˙BÈ‰Ïלהתלבש מסוגל ƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ¿

EÈÙa,הזה בעולם האדם ÈÙkשל Ìb ‰p‰ ˙Bˆn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿ƒ«∆≈≈«ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
Ïˆ ˙�ÈÁa Ì‰ ‰hÓÏ ˙BÎLÓ� Ì‰L,("כיסיתיך ידי ("ובצל ∆≈ƒ¿»¿«»≈¿ƒ«≈

ÛÈwÓ B�È�ÚL,בפנימיות מתלבש ולא מלמעלה כ'סובב' ÔÎlLהמאיר ∆ƒ¿»«ƒ∆»≈
ÌÈLe·Ï ÌLa ˙Bˆn‰ ˙B‡¯˜�39נפש שלכל ד) (פרק בתניא כמבואר ƒ¿»«ƒ¿¿≈¿ƒ

מצוות תרי"ג של ומעשה דיבור מחשבה, שהם 'לבושים' שלושה יש אלוקית

צריך אדם שכל ז"ל האר"י מכתבי מובא כט) (סימן הקודש ובאגרת התורה

נפשו לבושי את להשלים כדי המצוות כל את שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא

‰Bq·ולתקנם, ¯B‡ CLÓ� ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ·על ומקיף ¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
מלמעלה. העולמות
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשענינםp‰Â‰ה) טֹוב, ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודֹות ב' ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֵֶַָָָָ
מצוֹות, על וקּבלת ׁשמים מלכּות על ְְְִִַַַַַַָָָֹֹקּבלת
מרע ּדסּור ׁשהעבֹודה אּלא ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהם
והעבֹודה למעלה, מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה ּבחינת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָהיא
למּטה. מלמעלה ּתּתאה ּתׁשּובה ּבחינת היא טֹוב ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּדועׂשה
ּתּתאה ה"א אֹות חּבּור הּוא ּתּתאה ּתׁשּובה ענין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
יחּוד ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר יחּוד ׁשהּוא וא"ו, אֹות ְְְִִִִֵֶַַעם
ּבחינת הּוא ּדמלכּות ּוׁשכינּתיּה, ְְְְְְְִִִֵַַָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ּבחינת הּוא אנּפין' ּו'זעיר הּממּלא, אֹור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַׁשכינּתיּה,
אנּפין' ּד'זעיר והּיחּוד הּסֹובב. אֹור ְְְְְִִִִֵֵַַַָקּודׁשאּֿבריֿהּוא,
ּתּתאה ה"א העלאת אֹופּנים, ּבב' להיֹות יכֹול ְְְֲִִַַַַַָָָָּומלכּות
מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה ענין ׁשהּוא וא"ו, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָלבחינת
ׁשהּוא ּתּתאה, ה"א לבחינת וא"ו אֹות והמׁשכת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה,
ּבין ההפרׁש וזהּו למּטה. מּלמעלה ּתּתאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתׁשּובה
ׁשהעבֹודה טֹוב, ּדעׂשה לעבֹודה מרע ּדסּור ְֲֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָהעבֹודה
על עליו ּולקּבל הּזרים רצֹונֹותיו את לעקר מרע, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּדסּור
למעלה, מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה היא ׁשמים, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמלכּות
(ה"א הּׁשכינה את ׁשּמׁשיב היינּו, ּתּתאה, ה"א ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתׁשּוב
והעבֹודה הּממּלא. ּבאֹור וׁשרׁשּה, למקֹורּה ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָּתּתאה)
ּתׁשּובה היא מצוֹות, על קּבלת ׁשענינּה טֹוב, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּדעׂשה
וא"ו, אֹות המׁשכת ענין ׁשהּוא למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָּתּתאה

למּטה. מּלמעלה הּסֹובב, ְְְִֵַַַָָאֹור

‰p‰Âצריכה טֹוב, ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה לאחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָ
ּדׁשלֹום ורדפהּו, ׁשלֹום ּדבּקׁש העבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָָָָלהיֹות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ענין העֹוסק40הּוא ּכל ְְֲִֵֵַַַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ב.40) צט, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì�È�ÚL ,·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒc ˙B„B·Ú‰ '· ‰p‰Â כמבואר‰) ¿ƒ≈»¬¿≈»«¬≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓLלעיל ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜("מרע BÂˆÓ˙("סור ÏÚ ˙Ïa˜Â «»«…«¿»«ƒ¿«»«…ƒ¿

עליון אלוקי אור שממשיכה טוב" "ועשה בחינת גם שתיהן, טוב"), ("ועשה

עלמין") כל "סובב zz‡‰(בחינת ‰·eLz ˙�ÈÁa Ì‰משני שמורכבת ≈¿ƒ«¿»«»»
זו אין עדיין (אך הללו השלבים

עילאה"), "תשובה «∆‡l‡בחינת
הוא השלבים שני בין ההבדל

Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿≈»
שמים)( מלכות עול È‰ƒ‡קבלת

‰‡zz ‰·eLz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»«»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשתחילתה ƒ¿«»¿«¿»

האדם מצד ופעולה בהחלטה

וכתוצאה למטה, שנמצא

תיקון נפעל למטה מההתעוררות

ידי על למעלה שנוצר הפגם של

NÚÂc‰החטא, ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿«¬≈
‰·eLz ˙�ÈÁa ‡È‰ ·BËƒ¿ƒ«¿»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡zz«»»ƒ¿«¿»¿«»
אלוקות בהארת שתחילתה

האלוקי האור כך ואחר מלמעלה

באדם ופועל למטה נמשך

ובעולם.

הדברים: ביאור

‰‡zz ‰·eLz ÔÈ�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿»«»»
‡"‰ ˙B‡ ¯eaÁ ‡e‰ƒ≈

Â"‡Â ˙B‡ ÌÚ ‰‡zzכאמור «»»ƒ
ה' תשוב אותיות התשובה שעניין

של התחתונה הה' את להשיב הוא

'נפלה' החטא ידי שעל הוי' שם

גלות נגרמה מכך (וכתוצאה

'ÈÚÊ¯השכינה), „eÁÈ ‡e‰L∆ƒ¿≈
˙eÎÏÓe 'ÔÈt�‡,כלל בדרך «¿ƒ«¿

לדרגה מדרגה ההשפעה אופן

האור של ההשתלשלות בסדר

משפיע אחת דרגה של והאחרון התחתון שהחלק הוא למטה מלמעלה האלוקי

מלכות, מבחינת – (לדוגמא ממנה שלמטה בדרגה והראשון העליון לחלק

ואילו הבריאה) עולם של חכמה לבחינת השפעה יש דאצילות, האחרונה הספירה

הדרגה של והפנימיות התוך אל אחת דרגה של ומהפנימיות מהתוך השפעה

ש על 'יחוד' בשם נקראת ועניןשתחתיה הפנימית וההתקשרות ההתחברות ם

אנפין' 'זעיר בין פנימית והתחברות התאחדות פועל כאן מדובר שבו התשובה

ענין, שהוא המלכות בחינת עם העליונות המידות היינו קטנות), eÁÈƒ„(פנים
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜המידותdÈz�ÈÎLe,המלכות eÎÏÓc˙בחינת ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿«¿

˙�ÈÁa ‡e‰ 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'e ,‡lÓn‰ ¯B‡ ,dÈz�ÈÎL ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«≈¿≈«¿ƒ¿ƒ«
.··Bq‰ ¯B‡ ,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ«≈

,ÌÈpÙB‡ '·a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ˙eÎÏÓe 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'c „eÁi‰Â¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿¿«ƒ
ה"א של התעלות העלאת - וא"וÈÁ·Ï�˙(מלכות)zz‡‰האחד ֲַַָ«»»ƒ¿ƒ«

ÏÚÓÏ‰,(המידות), ‰hÓlÓ ‰‡zz ‰·eLz ÔÈ�Ú ‡e‰Lוהאופן ∆ƒ¿«¿»«»»ƒ¿«»¿«¿»
- הוא ומלכות ז"א ביחוד Â"‡Âהשני ˙B‡ ˙ÎLÓ‰Â(המידות) ¿«¿»«»

‰‡zz ‡"‰ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«≈«»»
eLz·‰(מלכות), ‡e‰L∆¿»
‰‡zzהמשכה של בדרך «»»

e‰ÊÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿∆
L¯Ù‰‰ההבדלÔÈa «∆¿≈≈

Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»
שמים) מלכות עול (קבלת

·BË ‰NÚc ‰„B·ÚÏ«¬»«¬≈
המצוות), «¬«∆B·Ú‰L„‰(קיום

¯˜ÚÏ ,Ú¯Ó ¯eÒcלשרש ¿≈»«¬…ְֵָ

לגמרי ¯ˆÂÈ˙B�Bולבטל ˙‡∆¿»
ÌÈ¯f‰והתאוות הרצונות «»ƒ

ה' עבודת לענייני זרים לדברים

˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ïe¿«≈»»…«¿
‰·eLz ‡È‰ ,ÌÈÓL»«ƒƒ¿»

‰‡zzהעלאה של בדרך «»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

מזה ‰"‡שכתוצאה ·eLz»≈
‰‡zzהייתה בו למקומה «»»

החטא, ¿»‰e�ÈÈ,קודם
‰�ÈÎM‰ ˙‡ ·ÈLnL∆≈ƒ∆«¿ƒ»
d¯B˜ÓÏ (‰‡zz ‡"‰)≈«»»ƒ¿»
‡lÓn‰ ¯B‡a ,dL¯LÂ¿»¿»¿«¿«≈
המתלבש האלוקי האור

אותם. וממלא בעולמות

,·BË ‰NÚc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«¬≈
ÏÚ ˙Ïa˜ d�È�ÚL∆ƒ¿»»«»«…
‰·eLz ‡È‰ ,˙BÂˆÓƒ¿ƒ¿»

‰‡zzהמשכה של בדרך «»»
‡e‰L ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆

ÔÈ�Úנפעלת ממנו ‰Bq··,שכתוצאה ¯B‡ ,Â"‡Â ˙B‡ ˙ÎLÓ‰ ƒ¿««¿»«»«≈
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהמרכיבים שני על תתאה, שתשובה לעיל כמבואר ƒ¿«¿»¿«»

למעלה, מלמטה לאלוקות האדם של התקרבות – העלאה גם גורמת שלה,
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ׁשענינםp‰Â‰ה) טֹוב, ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודֹות ב' ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֵֶַָָָָ
מצוֹות, על וקּבלת ׁשמים מלכּות על ְְְִִַַַַַַָָָֹֹקּבלת
מרע ּדסּור ׁשהעבֹודה אּלא ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהם
והעבֹודה למעלה, מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה ּבחינת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָהיא
למּטה. מלמעלה ּתּתאה ּתׁשּובה ּבחינת היא טֹוב ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּדועׂשה
ּתּתאה ה"א אֹות חּבּור הּוא ּתּתאה ּתׁשּובה ענין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
יחּוד ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר יחּוד ׁשהּוא וא"ו, אֹות ְְְִִִִֵֶַַעם
ּבחינת הּוא ּדמלכּות ּוׁשכינּתיּה, ְְְְְְְִִִֵַַָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ּבחינת הּוא אנּפין' ּו'זעיר הּממּלא, אֹור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַׁשכינּתיּה,
אנּפין' ּד'זעיר והּיחּוד הּסֹובב. אֹור ְְְְְִִִִֵֵַַַָקּודׁשאּֿבריֿהּוא,
ּתּתאה ה"א העלאת אֹופּנים, ּבב' להיֹות יכֹול ְְְֲִִַַַַַָָָָּומלכּות
מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה ענין ׁשהּוא וא"ו, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָלבחינת
ׁשהּוא ּתּתאה, ה"א לבחינת וא"ו אֹות והמׁשכת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה,
ּבין ההפרׁש וזהּו למּטה. מּלמעלה ּתּתאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתׁשּובה
ׁשהעבֹודה טֹוב, ּדעׂשה לעבֹודה מרע ּדסּור ְֲֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָהעבֹודה
על עליו ּולקּבל הּזרים רצֹונֹותיו את לעקר מרע, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּדסּור
למעלה, מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה היא ׁשמים, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמלכּות
(ה"א הּׁשכינה את ׁשּמׁשיב היינּו, ּתּתאה, ה"א ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתׁשּוב
והעבֹודה הּממּלא. ּבאֹור וׁשרׁשּה, למקֹורּה ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָּתּתאה)
ּתׁשּובה היא מצוֹות, על קּבלת ׁשענינּה טֹוב, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּדעׂשה
וא"ו, אֹות המׁשכת ענין ׁשהּוא למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָּתּתאה

למּטה. מּלמעלה הּסֹובב, ְְְִֵַַַָָאֹור

‰p‰Âצריכה טֹוב, ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה לאחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָ
ּדׁשלֹום ורדפהּו, ׁשלֹום ּדבּקׁש העבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָָָָלהיֹות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ענין העֹוסק40הּוא ּכל ְְֲִֵֵַַַַַַָָָ
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Ì�È�ÚL ,·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒc ˙B„B·Ú‰ '· ‰p‰Â כמבואר‰) ¿ƒ≈»¬¿≈»«¬≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓLלעיל ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜("מרע BÂˆÓ˙("סור ÏÚ ˙Ïa˜Â «»«…«¿»«ƒ¿«»«…ƒ¿

עליון אלוקי אור שממשיכה טוב" "ועשה בחינת גם שתיהן, טוב"), ("ועשה

עלמין") כל "סובב zz‡‰(בחינת ‰·eLz ˙�ÈÁa Ì‰משני שמורכבת ≈¿ƒ«¿»«»»
זו אין עדיין (אך הללו השלבים

עילאה"), "תשובה «∆‡l‡בחינת
הוא השלבים שני בין ההבדל

Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿≈»
שמים)( מלכות עול È‰ƒ‡קבלת

‰‡zz ‰·eLz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»«»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשתחילתה ƒ¿«»¿«¿»

האדם מצד ופעולה בהחלטה

וכתוצאה למטה, שנמצא

תיקון נפעל למטה מההתעוררות

ידי על למעלה שנוצר הפגם של

NÚÂc‰החטא, ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿«¬≈
‰·eLz ˙�ÈÁa ‡È‰ ·BËƒ¿ƒ«¿»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡zz«»»ƒ¿«¿»¿«»
אלוקות בהארת שתחילתה

האלוקי האור כך ואחר מלמעלה

באדם ופועל למטה נמשך

ובעולם.

הדברים: ביאור

‰‡zz ‰·eLz ÔÈ�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿»«»»
‡"‰ ˙B‡ ¯eaÁ ‡e‰ƒ≈

Â"‡Â ˙B‡ ÌÚ ‰‡zzכאמור «»»ƒ
ה' תשוב אותיות התשובה שעניין

של התחתונה הה' את להשיב הוא

'נפלה' החטא ידי שעל הוי' שם

גלות נגרמה מכך (וכתוצאה

'ÈÚÊ¯השכינה), „eÁÈ ‡e‰L∆ƒ¿≈
˙eÎÏÓe 'ÔÈt�‡,כלל בדרך «¿ƒ«¿

לדרגה מדרגה ההשפעה אופן

האור של ההשתלשלות בסדר

משפיע אחת דרגה של והאחרון התחתון שהחלק הוא למטה מלמעלה האלוקי

מלכות, מבחינת – (לדוגמא ממנה שלמטה בדרגה והראשון העליון לחלק

ואילו הבריאה) עולם של חכמה לבחינת השפעה יש דאצילות, האחרונה הספירה

הדרגה של והפנימיות התוך אל אחת דרגה של ומהפנימיות מהתוך השפעה

ש על 'יחוד' בשם נקראת ועניןשתחתיה הפנימית וההתקשרות ההתחברות ם

אנפין' 'זעיר בין פנימית והתחברות התאחדות פועל כאן מדובר שבו התשובה

ענין, שהוא המלכות בחינת עם העליונות המידות היינו קטנות), eÁÈƒ„(פנים
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜המידותdÈz�ÈÎLe,המלכות eÎÏÓc˙בחינת ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿«¿

˙�ÈÁa ‡e‰ 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'e ,‡lÓn‰ ¯B‡ ,dÈz�ÈÎL ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«≈¿≈«¿ƒ¿ƒ«
.··Bq‰ ¯B‡ ,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ«≈

,ÌÈpÙB‡ '·a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ˙eÎÏÓe 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'c „eÁi‰Â¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿¿«ƒ
ה"א של התעלות העלאת - וא"וÈÁ·Ï�˙(מלכות)zz‡‰האחד ֲַַָ«»»ƒ¿ƒ«

ÏÚÓÏ‰,(המידות), ‰hÓlÓ ‰‡zz ‰·eLz ÔÈ�Ú ‡e‰Lוהאופן ∆ƒ¿«¿»«»»ƒ¿«»¿«¿»
- הוא ומלכות ז"א ביחוד Â"‡Âהשני ˙B‡ ˙ÎLÓ‰Â(המידות) ¿«¿»«»

‰‡zz ‡"‰ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«≈«»»
eLz·‰(מלכות), ‡e‰L∆¿»
‰‡zzהמשכה של בדרך «»»

e‰ÊÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿∆
L¯Ù‰‰ההבדלÔÈa «∆¿≈≈

Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»
שמים) מלכות עול (קבלת

·BË ‰NÚc ‰„B·ÚÏ«¬»«¬≈
המצוות), «¬«∆B·Ú‰L„‰(קיום

¯˜ÚÏ ,Ú¯Ó ¯eÒcלשרש ¿≈»«¬…ְֵָ

לגמרי ¯ˆÂÈ˙B�Bולבטל ˙‡∆¿»
ÌÈ¯f‰והתאוות הרצונות «»ƒ

ה' עבודת לענייני זרים לדברים

˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ïe¿«≈»»…«¿
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,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
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‰‡zzהייתה בו למקומה «»»

החטא, ¿»‰e�ÈÈ,קודם
‰�ÈÎM‰ ˙‡ ·ÈLnL∆≈ƒ∆«¿ƒ»
d¯B˜ÓÏ (‰‡zz ‡"‰)≈«»»ƒ¿»
‡lÓn‰ ¯B‡a ,dL¯LÂ¿»¿»¿«¿«≈
המתלבש האלוקי האור

אותם. וממלא בעולמות

,·BË ‰NÚc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«¬≈
ÏÚ ˙Ïa˜ d�È�ÚL∆ƒ¿»»«»«…
‰·eLz ‡È‰ ,˙BÂˆÓƒ¿ƒ¿»

‰‡zzהמשכה של בדרך «»»
‡e‰L ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆

ÔÈ�Úנפעלת ממנו ‰Bq··,שכתוצאה ¯B‡ ,Â"‡Â ˙B‡ ˙ÎLÓ‰ ƒ¿««¿»«»«≈
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למעלה, מלמטה לאלוקות האדם של התקרבות – העלאה גם גורמת שלה,

והיא למטה, מלמעלה האלוקי האור של והתגלות ירידה – המשכה וגם

של הארה וגם עלמין כל הממלא האלוקי האור של הארה גם פועלת

עלמין. כל הסובב האלוקי האור
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eb'טז l`xyi ipal xen` okl

ּבפמ ׁשלֹום מׂשים ׁשלּבּתֹורה ּובפמליא מּטה ׁשל ליא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
עלֿידי הפכים ב' וחּבּור יחּוד הּוא הּׁשלֹום ּדענין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָמעלה,
ׁשעלֿידּה הּתֹורה ענין וזהּו מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹור
מעלה. ׁשל ּובפמליא מּטה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָמׂשים

נפקת מחכמה אֹורייתא ּדהּנה, ּבזה, ּבזה41והענין ויׁש , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבבינה, נמצאת אבל מחכמה ׁשּנפקת הא', ּדּיּוקים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָב'
הּתֹורה ּגּלּוי אבל ּבחכמה, הּוא הּתֹורה ׁשרׁש ׁשרק ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹוהינּו,

ּבּזהר איתא ולכן ּבבינה, ׁשאֹורייתא42הּוא לפעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשרׁשּה אבל מחכמה, נפקת ׁשרק והּב', נפקת. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּבינה

הּכתר ּובפנימּיּות ּבּכתר אּלּו43הּוא ּבחינֹות ב' ּומּצד . ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּובּכתר), ּבחכמה ׁשהיא ּוכמֹו ּבבינה, ׁשהיא (ּכמֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
מּטה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ּדמׂשים הענינים ב' ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהם
ענין הּוא מּטה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום מעלה. ׁשל ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָּובפמליא
'זעיר יחּוד ׁשּיהיה ּובכדי ּומלכּות. אנּפין' 'זעיר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַיחּוד
קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ענין ׁשהּוא ּומלכּות, ְְְְְִִִִֶַַַָאנּפין'
ּבספירת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה עלֿידי זה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּוׁשכינּתיּה,
ּבׁשם נקראת עצמּה הּבינה ׁשּספירת ּדהגם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבינה,
'זעיר לגּבי אבל ּדוקא, החכמה לגּבי זה הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשכינה,
על הּמּקפת חּפה היא הּבינה ספירת ּומלכּות, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֻאנּפין'

ּפסּוק על וכּמבאר ּבׁשוה, חּפה,44ׁשניהם ּכבֹוד ּכל על ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּולמלכּות אנּפין' ל'זעיר ׁשּמּקפת הּבינה ּבחינת על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדקאי
יחּוד נעׂשה הּבינה ספירת עלֿידי הּנה ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשוה,
ּבחינת ּבׁשביל ׁשּגם והינּו ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
צרי ו"ה, יחּוד ענין ׁשהּוא ה', ּתׁשּוב ּתּתאה, ְְִִִֶַַָָָָָּתׁשּובה
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.(325 ס"ע חי"ט (תו"מ פ"ו תשי"ז הנ"ל ד"ה ואילך). רלד ע' שבט ואילך.44)סה"מ ב מז, שה"ש לקו"ת וראה ה. ד, ישעי'
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‡ÈÏÓÙ·e ‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»≈ƒ»¿»«¿»∆«»¿»«¿»
ÌBÏM‰ ÔÈ�Úc ,‰ÏÚÓ ÏLהפנימית eaÁÂ¯במשמעותו „eÁÈ ‡e‰ ∆«¿»¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

,Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎÙ‰ באגרת·' כמבואר ¬»ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ¿≈∆
נפשי בשלום "פדה הפסוק על רבים במאמרים וכן י"ב (סימן שבתניא הקודש

הקדושֿברוךֿהוא לי" מקרב

הן כביכול, שלום, עושה

מיכאל בין – מעלה של בפמליא

בכלל החסד ומידת חסד של שר

שר גבריאל ובין למים הדומה -

הגבורה ומידת גבורה של

לאש, הדומה - בכלל שלמעלה

עניינים שני שהם שלמרות

ב'שלום יהיו לכאורה סותרים

כי זה") את זה מכבים (ו"אין

שלמעלה אלוקות גילוי לעומת

כן וכמו מתבטלים, הם משניהם

שלום עושה הקדושֿברוךֿהוא

הטוב בין – מטה של בפמליא

כך זה עם זה הנלחמים והרע

הרע. מן הטוב של בירור שיהיה

ŒÏÚL ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»∆«
d„Èתורה ÌÈNÓהלומד »»≈ƒ

ÌBÏLוחיבור אחדות וגורם »
‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«»
.‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e¿»«¿»∆«¿»

הדברים: ביאור

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙˜Ù� ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈ¯B‡41 «¿»≈»¿»»¿«

מהחכמה, (נובעת) יוצאת התורה

העליונה, החכמה ספירת היינו

ÌÈ˜eic '· ‰Êa LÈÂמדיוק ¿≈»∆ƒƒ
דברים, שני ללמוד יש הלשון

‰ÓÎÁÓ ˙˜ÙpL ,'‡‰»∆»¿«≈»¿»
החכמה מספירת הוא התורה מקור ÓÎÁ‰Ó‰אמנם ‰‡·˘ ¯Á‡Ï Ï·‡¬»

‡e‰ ‰¯Bz‰ L¯L ˜¯L ,e�È‰Â ,‰�È·a ˙‡ˆÓ� ‰¯Â˙‰ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿∆«…∆«»
ÔÎÏÂ ,‰�È·a ‡e‰ ‰¯Bz‰ Èelb Ï·‡ ,‰ÓÎÁaשבדרך לכך במקביל ¿»¿»¬»ƒ«»¿ƒ»¿»≈

מחכמה הוא התורה שמקור מצינו fa‰¯כלל ‡˙È‡42ÌÈÓÚÙÏ ƒ»«…«ƒ¿»ƒ
מעטים �Ù˜˙במקומות ‰�ÈaÓ ‡˙ÈÈ¯B‡Lונובעת יוצאת שהתורה ∆«¿»ƒƒ»»¿«

העליונה. הבינה "אוריתאa‰Â'מספירת הלשון מדיוק הנלמד השני הדבר ¿«
הוא, נפקת" �Ù˜˙מחכמה ˜¯Lומתגלית ‡·Ïיוצאת ,‰ÓÎÁÓ ∆«»¿«≈»¿»¬»

dL¯Lהתורה מהחכמה‰e‡של שלמעלהka˙¯למעלה העליון »¿»«∆∆
ממנו ולמעלה האדם ראש על בא שכתר כשם eiÓÈ�Ù·eƒ¿ƒƒ˙מהספירות

¯˙k‰43ושורש יותר, ופנימית יותר חיצונית שונות, דרגות יש עצמו בכתר «∆∆
הכתר. פנימיות בכתר, נעלית בדרגה הוא התורה B�ÈÁa˙ומקור '· „vÓeƒ«¿ƒ

‡È‰L BÓk) ‰¯Bza el‡גילוי לידי È‰L‡באה BÓÎe ,‰�È·a ≈«»¿∆ƒ¿ƒ»¿∆ƒ
‰ÌÈ�È�Úמושרשת '· Ì‰ ,(¯˙k·e ‰ÓÎÁaאודות לעיל האמורים «»¿»«∆∆≈»ƒ¿»ƒ

בתורה העיסוק של פעולותו

‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓc¿≈ƒ»¿»«¿»
ÏL ‡ÈÏÓÙ·e ‰hÓ ÏL∆«»¿»«¿»∆
‡ÈÏÓÙa ÌBÏL .‰ÏÚÓ«¿»»¿»«¿»
„eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰hÓ ÏL∆«»ƒ¿«ƒ

בין ואיחוד פנימי ≈¿'ÈÚÊ¯חיבור
'ÔÈt�‡העליונות המידות «¿ƒ

‰È‰iL È„Î·e .˙eÎÏÓe«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' „eÁÈƒ¿≈«¿ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,˙eÎÏÓe«¿∆ƒ¿«
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈƒ¿»¿ƒ

ספירתdÈz�ÈÎLeהמידות ¿ƒ¿≈
תקבל שהמלכות כך המלכות,

רק ולא המידות מפנימיות

המידות, Ê‰מחיצוניות È¯‰¬≈∆
BÓk ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿

‡È‰Lגילוי לידי ובאה ירדה ∆ƒ
Ì‚‰c ,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««ƒ»«¬«
dÓˆÚ ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»«¿»

‰�ÈÎL ÌLa שזה�˜¯‡˙ ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
ואם המלכות ספירת של עניינה

חיבור לפעול בכוחה יש איך כן

והרי ומלכות ז"א בין ואיחוד

שלמעלה בכוח נפעל החיבור

כאמור המתחברים הדברים משני

שני חיבור הוא ששלום לעיל

שלמעלה אור באמצעות הפכים

Èa‚Ïמשניהם?, ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈
‡˜Âc ‰ÓÎÁ‰נקראת הבינה «»¿»«¿»

מהבינה, למעלה שהיא החכמה לגבי רק המלכות) ספירת (כמו «¬‡·Ï'שכינה'
˙eÎÏÓe 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï,מהבינה שלמטה בחינות ÈÙÒ¯˙ששניהם ¿«≈¿≈«¿ƒ«¿¿ƒ«

‡È‰ ‰�Èa‰כמו והיא שניהם את לחבר שיכול עליון ‰Ùwn˙אור ‰tÁ «ƒ»ƒÀ»««∆∆
˜eÒt ÏÚ ¯‡·nÎÂ ,‰ÂLa Ì‰È�L ÏÚ44,‰tÁ „B·k Ïk ÏÚ «¿≈∆¿»∆¿«¿…»«»«»»À»

ÏÚ È‡˜cאל מתייחס ÈÚÊ'Ï¯שהפסוק ˙ÙwnL ‰�Èa‰ ˙�ÈÁa ¿»≈«¿ƒ««ƒ»∆«∆∆ƒ¿≈
‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏÂ ,‰ÂLa ˙eÎÏÓÏe 'ÔÈt�‡«¿ƒ¿«¿¿»∆¿»≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««ƒ»

dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ‰NÚ�.ומלכות ז"א יחוד שהוא «¬∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
מטה" של בפמליא "שלום נקרא זה יחוד ÏÈ·Laוכאמור, ÌbL e�È‰Â¿«¿∆«ƒ¿ƒ

'‰ ·eLz ,‰‡zz ‰·eLz ˙�ÈÁa,(השניה) ÔÈ�Úהתחתונה ‡e‰L ¿ƒ«¿»«»»»∆ƒ¿«
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

עלֿידי ׁשּדוקא לפי ּבינה, ּבחינת הּתֹורה, עסק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
אפׁשר מּׁשניהם ׁשּלמעלה אֹור ׁשהּוא הּבינה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבחינת
מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים וענין ו"ה. יחּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות
נעׂשה ׁשּזה י"ה, יחּוד עיּלאה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְֲִִִֶֶֶַַָָָהּוא

ׁש ּכפי הּתֹורה ׁשעלֿידיֿעלֿידי (ּובּכתר), ּבחכמה היא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ענין ׁשהּוא למעלה, מּלמּטה הן י"ה, יחּוד נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
למּטה, מּלמעלה והן יו"ד, לבחינת עיּלאה ה"א ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהעלאת
עיּלאה. ה"א לבחינת יו"ד ּבחינת המׁשכת ענין ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָׁשהּוא
היא למעלה מּלמּטה עיּלאה ּדתׁשּובה ּבזה, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָוהענין
ּותׁשּובה ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה"א ּבאֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָהעבֹודה
ּבחינת יּו"ד, ּבאֹות העבֹודה היא למּטה מּלמעלה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָעיּלאה
היא הּבינה מּצד ׁשהעבֹודה ּביניהם, וההפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחכמה.
העבֹודה היא החכמה מּצד והעבֹודה ּדאהבה, ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

(ּכדלקּמן). ְְְְִִַָָּדיראה

הּמדרגֹות,e‰ÊÂו) ּבד' הּתׁשּובה עבֹודת סדר ּכללּות ¿∆ְְְְֲֵֵֶַַַַָָ
ׁשּזֹוהי מרע, ּדסּור ּבאפן היא העבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּתחּלת
את ׁשעֹוקר היינּו, ׁשמים, מלכּות על ּדקּבלת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהעבֹודה
ּוכמֹו לאלקּות, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד עלֿידי רצֹונֹותיו ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹּכל
ׁשעלֿ לאדֹון, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד העבד ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
את ׁשּׁשעּבד לפי רצֹונֹותיו, ּכל מּמילא נעקרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָידיֿזה
ּדקּבלת ּבעבֹודה הּוא ועלּֿדרֿזה לאדֹון, לגמרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָעצמֹו
את ׁשּמׁשעּבד ּכללית ּתנּועה ׁשּזֹוהי ׁשמים, מלכּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
רצֹון ׁשּום לֹו אין מּמילא ׁשעלֿידיֿזה לאלקּות, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעצמֹו
ּתּתאה, ה"א ּבבחינת היא זֹו ועבֹודה ּכלל. ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָאחר
ואחרּֿכ ּכּנ"ל. הּממּלא אֹור המׁשכת נעׂשה ְְְְֲֵֶַַַַַַַַַַָָָָועלֿידּה
על ּדקּבלת העבֹודה ׁשּזֹוהי טֹוב, ּדעׂשה העבֹודה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

ארחין ּתרי"ג הם ׁשהּמצֹות וכיון ּבעבֹודה45מצֹות, הּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּנמׁשכים הּגּלּויים ׁשל ההרּגׁש יׁשנֹו מצֹות על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּדקּבלת
והינּו, אהבה, ׁשל הרּגׁש והּוא הּמצֹות, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָעלֿידי
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יז i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

עלֿידי ׁשּדוקא לפי ּבינה, ּבחינת הּתֹורה, עסק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
אפׁשר מּׁשניהם ׁשּלמעלה אֹור ׁשהּוא הּבינה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבחינת
מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים וענין ו"ה. יחּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות
נעׂשה ׁשּזה י"ה, יחּוד עיּלאה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְֲִִִֶֶֶַַָָָהּוא

ׁש ּכפי הּתֹורה ׁשעלֿידיֿעלֿידי (ּובּכתר), ּבחכמה היא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ענין ׁשהּוא למעלה, מּלמּטה הן י"ה, יחּוד נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
למּטה, מּלמעלה והן יו"ד, לבחינת עיּלאה ה"א ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהעלאת
עיּלאה. ה"א לבחינת יו"ד ּבחינת המׁשכת ענין ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָׁשהּוא
היא למעלה מּלמּטה עיּלאה ּדתׁשּובה ּבזה, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָוהענין
ּותׁשּובה ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה"א ּבאֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָהעבֹודה
ּבחינת יּו"ד, ּבאֹות העבֹודה היא למּטה מּלמעלה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָעיּלאה
היא הּבינה מּצד ׁשהעבֹודה ּביניהם, וההפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחכמה.
העבֹודה היא החכמה מּצד והעבֹודה ּדאהבה, ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

(ּכדלקּמן). ְְְְִִַָָּדיראה

הּמדרגֹות,e‰ÊÂו) ּבד' הּתׁשּובה עבֹודת סדר ּכללּות ¿∆ְְְְֲֵֵֶַַַַָָ
ׁשּזֹוהי מרע, ּדסּור ּבאפן היא העבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּתחּלת
את ׁשעֹוקר היינּו, ׁשמים, מלכּות על ּדקּבלת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהעבֹודה
ּוכמֹו לאלקּות, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד עלֿידי רצֹונֹותיו ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹּכל
ׁשעלֿ לאדֹון, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד העבד ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
את ׁשּׁשעּבד לפי רצֹונֹותיו, ּכל מּמילא נעקרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָידיֿזה
ּדקּבלת ּבעבֹודה הּוא ועלּֿדרֿזה לאדֹון, לגמרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָעצמֹו
את ׁשּמׁשעּבד ּכללית ּתנּועה ׁשּזֹוהי ׁשמים, מלכּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
רצֹון ׁשּום לֹו אין מּמילא ׁשעלֿידיֿזה לאלקּות, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעצמֹו
ּתּתאה, ה"א ּבבחינת היא זֹו ועבֹודה ּכלל. ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָאחר
ואחרּֿכ ּכּנ"ל. הּממּלא אֹור המׁשכת נעׂשה ְְְְֲֵֶַַַַַַַַַַָָָָועלֿידּה
על ּדקּבלת העבֹודה ׁשּזֹוהי טֹוב, ּדעׂשה העבֹודה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

ארחין ּתרי"ג הם ׁשהּמצֹות וכיון ּבעבֹודה45מצֹות, הּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּנמׁשכים הּגּלּויים ׁשל ההרּגׁש יׁשנֹו מצֹות על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּדקּבלת
והינּו, אהבה, ׁשל הרּגׁש והּוא הּמצֹות, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָעלֿידי
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˙B‚¯„n‰ '„a ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ¯„Ò ˙eÏÏk e‰ÊÂ (Âשתי) ¿∆¿»≈∆¬««¿»¿««¿≈

ארבע הכול ובסך עילאה בתשובה הדרגות ושתי תתאה בתשובה הדרגות

לעיל), כמבואר ‰B·Ú„‰דרגות ˙lÁzLהחטא על התשובה ‰È‡של ∆¿ƒ«»¬»ƒ
Ú¯Ó ¯eÒc ÔÙ‡a,מהחטא a˜cוההתרחקות ‰„B·Ú‰ È‰BfLÏÚ ˙Ï ¿…∆¿≈»∆ƒ»¬»¿«»«…

¯˜BÚL ,e�ÈÈ‰ ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓהאדםÂÈ˙B�Bˆ¯ Ïk הזרים‡˙ «¿»«ƒ«¿∆≈∆»¿»
ה' עבודת BÓÎeלענייני ,˙e˜Ï‡Ï BÓˆÚ ˙‡ „aÚLnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿«¿≈∆«¿∆¡…¿

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔB„‡Ï BÓˆÚ ˙‡ „aÚLnL „·Ú‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»»∆∆∆¿«¿≈∆«¿»»∆«¿≈
ÂÈ˙B�Bˆ¯ Ïk ‡ÏÈnÓ e¯˜Ú� ‰Êכל לו אין ואילך ומכאן העבד, של ∆∆∆¿ƒ≈»»¿»

משלו, aÚML„רצונות ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿≈
ÔB„‡Ï È¯Ó‚Ï BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿«¿≈»»
כל על מוחלט ויתור תוך

שלו האישיים והעניינים הרצונות

עבד היותו היא מהותו וכל

‰e‡לאדונו, ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
‰„B·Úaהרוחנית˙Ïa˜c »¬»¿«»«

È‰BfL ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ…«¿»«ƒ∆ƒ
‰Úe�zנפשית ÈÏÏk˙נטייה ¿»¿»ƒ

BÓˆÚ ˙‡ „aÚLnL∆¿«¿≈∆«¿
˙e˜Ï‡Ï,לחלוטיןŒÏÚL ∆¡…∆«

BÏ ÔÈ‡ ‡ÏÈnÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ≈»≈
.ÏÏk ¯Á‡ ÔBˆ¯ ÌeL»«≈¿»

BÊ ‰„B·ÚÂההתחלה שהיא «¬»
בעבודת נמוכה הכי והדרגא

‰"‡התשובה ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈
‰‡zzהתחתונה הה' ידה ועל «»»

למקומה, ««»¿d„ÈŒÏÚÂחוזרת
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ�«¬∆«¿»«

Ï"pk ‡lÓn‰גורם והדבר «¿«≈««
אור בעולם ויתגלה שיומשך

עלמין'. כל «»»¿CkŒ¯Á‡Âה'ממלא
השניה הדרגה שהוא הבא השלב

תתאה ‰B·Ú„‰בתשובה ‡È‰ƒ»¬»
È‰BfL ,·BË ‰NÚc«¬≈∆ƒ
ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰»¬»¿«»«…
˙Bˆn‰L ÔÂÈÎÂ ,˙BˆÓƒ¿¿≈»∆«ƒ¿

ÔÈÁ¯‡ ‚"È¯z Ì‰45613 ≈«¿«»¿ƒ
שונות), (המשכות ≈p‰ƒ‰דרכים

ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Úa»¬»¿«»«…
˙BˆÓאת לקיים ההחלטה ƒ¿

בפועל המצוות וקיום המצוות

ÏL Lb¯‰‰ B�LÈ∆¿«∆¿≈∆
ŒÏÚ ÌÈÎLÓp‰ ÌÈÈelb‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«

˙Bˆn‰ È„Èהאדם כאשר ¿≈«ƒ¿
הכרה גם כולל אלא בפועל במעשה רק איננו הקיום כראוי המצוות את מקיים

תרי"ג בה (שיש המצוות ידי על ונמשך שמתגלה האלוקות גילוי של והרגשה

שונים), ארחין" "תרי"ג – המשכות ‡‰·‰מיני ÏL Lb¯‰ ‡e‰Âכאשר ¿∆¿≈∆«¬»
הדבר המצוות, קיום ידי על האלוקי האור המשכת את ומרגיש מכיר האדם

ה', אהבת של ורגש לקדושֿברוךֿהוא התקרבות בו ¿»¿e�È‰Â,מעורר
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ּבּיראה, היא ׁשמים מלכּות על ּדקּבלת ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
ׁשּכללּות [ואף ּבאהבה היא מצֹות על ּדקּבלת ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹוהעבֹודה

ּדוק על קּבלת ּבדר הּוא הּמצֹות ּדקּיּום ׁשהריהענין א, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אם ּכי ודעת, טעם עלּֿפי לא להיֹות צרי הּמצֹות ְְִִִִִִִַַַַַַָָֹקּיּום

רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי על, קּבלת מּכלֿמקֹום,46ּבדר , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
כּו' האהבה הרּגׁש ּגם ּבזה היא47יׁש זֹו ועבֹודה .[ ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּסֹובב. אֹור המׁשכת נעׂשה ועלֿידּה וא"ו, אֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבבחינת
עיּלאה, ה"א ׁשּמּצד העבֹודה להיֹות צריכה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואחרּֿכ
מּטעם ׁשּלמעלה רּבה אהבה ענין והּוא ּבינה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָּבחינת
אהבה היא וא"ו אֹות ׁשּמּצד ׁשהאהבה והינּו, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָודעת,
ה"א ּבחינת ׁשּמּצד והאהבה ודעת, טעם ׁשעלּֿפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָזּוטא
ואחרֿ ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה רּבה אהבה היא ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָעיּלאה
אהבה ענין והּוא יּו"ד, אֹות ׁשּמּצד העבֹודה היא ְְֲֲִִִֶַַַָָָָּכ
ׁשהיא אף רּבה, ׁשּבאהבה ּביניהם, והחּלּוק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבתענּוגים.
ּבבחינת אינֹו האדם מּכלֿמקֹום, ודעת, מּטעם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה
כּו', ׁשאֹוהב מרּגיׁש הּוא ׁשהרי לגמרי, ּבמציאּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַּבּטּול
ּבּטּול ּבבחינת הּוא הרי ּבתענּוגים ּבאהבה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבזה ּוכהּלׁשֹון לגמרי, זי48ּבמציאּות פארלירט ער : ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
להיֹות ׁשּיּוכל עד הּתענּוג ּגדל מּצד והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַֹאינּגאנצן,
ּכאן הּמבאר לפי ּובפרט מּמׁש. הּנפׁש ּכלֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבבחינת
והרי עיּלאה, יראה ענין הּוא הּיּו"ד ּבבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהעבֹודה
יראה ּובפרט הּבּטּול, ענין הּוא הּיראה ענין ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָּכללּות
ּבמציאּות ּבּטּול ּבבחינת היא הרי ּבׁשת, יראת ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹעיּלאה,
ׁשהיא ׁשּבּתׁשּובה, הרביעית הּמדרגה וזֹוהי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלגמרי.
ׁשּתׁשּובה וזהּו ׁשּבּתׁשּובה, נעלית הּיֹותר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבחינה
ּבׁשת, יראת עיּלאה, יראה ּבחינת ּדהינּו ּבּוׁשה, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹאֹותּיֹות
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ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰Lבדרגה התשובה עבודת היא ∆»¬»¿«»«…«¿»«ƒ
מרע" "סור הוא ענינה שעיקר תתאה תשובה של והתחתונה È‰ƒ‡הראשונה

‰‡¯ia,מעבירות להתרחק הגורמת ה' יראת של תחושה B·Ú‰Â„‰מתוך ¿ƒ¿»¿»¬»
‰·‰‡a ‡È‰ ˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜cשיראת ד) (פרק התניא בספר וכמבואר ¿«»«…ƒ¿ƒ¿«¬»

להמנעות השורש היא ה'

ואהבת עשה, מצוות על מעבירה

המצוות לקיום השורש היא ה'

ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏkL Û‡Â]¿«∆¿»»ƒ¿»
C¯„a ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿¿∆∆

‡˜Âc ÏÚ ˙Ïa˜הדגש עיקר «»«…«¿»
ה', רצון כלפי התבטלות על הוא

CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È¯‰L∆¬≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«ƒ««

˙Ú„Âשהשכל כמה ועד »««
מחייבים, ‡Ìוההגיון Èkƒƒ

ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„aוביטול ¿∆∆«»«…
ה', רצון כלפי האישיים הרצונות

שהקדושֿ ז"ל חכמינו כמאמר

רוח, נחת מקבל ברוךֿהוא

מכך Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒכביכול,
È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â46שהעניין כך ¿«¬»¿ƒ

איננו המצוות בקיום העיקרי

בהם האדם של התחושות

אלא ביטוי לידי באה מציאותו

האדם, מצד ההתבטלות דווקא

Ìb ‰Êa LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«
'eÎ ‰·‰‡‰ Lb¯‰47.[ ∆¿≈»«¬»

BÊ ‰„B·ÚÂהמצוות קיום של «¬»
ה' אהבת ÈÁ·a�˙מתוך ‡È‰ƒƒ¿ƒ«

d„ÈŒÏÚÂ ,Â"‡Â ˙B‡»¿«»»
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ�«¬∆«¿»«

··Bq‰לעיל כמבואר «≈
ˆ¯ÎÈ‰באריכות. CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ»

„vnL ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»∆ƒ«
‰‡lÈÚ העליונה,‰"‡ הה' ≈ƒ»»

הוי', שם של הראשונה הה'

‰a¯ ‰·‰‡ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰�Èa ˙�ÈÁaגדולה ÏÚÓlL‰אהבה ¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿««¬»«»∆¿«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓומעבר שמעל אהבה נעלית, יותר הרבה בדרגה ה' אהבת ƒ««»««

וההגיון השכל פי על ולמתחייב ‡B˙למובן „vnL ‰·‰‡‰L ,e�È‰Â¿«¿∆»«¬»∆ƒ«
Â"‡Â'עלמין כל 'ממלא מבחינת עליון אור ממשיכה שהיא נאמר שעליה »

‡ËeÊ ‰·‰‡ ‡È‰קטנה Â‰‡‰·‰אהבה ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ƒ«¬»»∆«ƒ««»««¿»«¬»
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰a¯ ‰·‰‡ ‡È‰ ‰‡lÈÚ ‡"‰ ˙�ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«≈ƒ»»ƒ«¬»«»∆¿«¿»ƒ««

.˙Ú„Â»««

CkŒ¯Á‡Â,וֿה באותיות הנרמזות תתאה בתשובה הדרגות שתי לאחר ¿««»
הויה שם של האחרונות eÈ"„,האותיות ˙B‡ „vnL ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»∆ƒ«

ÌÈ‚e�Ú˙a ‰·‰‡ ÔÈ�Ú ‡e‰Âמאשר יותר עוד נעלית אהבה שהיא ¿ƒ¿««¬»¿«¬ƒ
רבה". ‡ÛההבדלelÁ‰Â˜"אהבה ,‰a¯ ‰·‰‡aL ,Ì‰È�Èa ¿«ƒ≈≈∆∆¿«¬»«»«

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ««
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙Ú„Â»««ƒ»»
Ïeha ˙�ÈÁ·a B�È‡ Ì„‡‰»»»≈ƒ¿ƒ«ƒ
È¯‰L ,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈∆¬≈
'eÎ ·‰B‡L LÈb¯Ó ‡e‰«¿ƒ∆≈
תחושה היא האהבה עוד וכל

הרי האדם בלב ומורגשת ניכרת

המוגדר במצב סוף סוף הוא

שאוהב", מי "יש »Œ‰Óבחסידות
‰·‰‡a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¬»

ÌÈ‚e�Ú˙aאל קרוב שהאדם ¿«¬ƒ
כך כדי עד הקדושֿברוךֿהוא

את השיג שכבר חש שהוא

כך על מתענג והוא מבוקשו

Ïeha ˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«ƒ
,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈

‰Êa ÔBLl‰Îe48¯Ú : ¿«»»∆∆
Ôˆ�‡b�È‡ CÈÊ Ë¯ÈÏ¯‡Ù«¿ƒ¿ƒƒ¿«¿¿
(תחושת עצמו את מאבד הוא

לגמרי, שלו) העצמית המציאות

‚e�Úz‰ Ï„b „vÓ ‡e‰Â¿ƒ«…∆««¬
ה' קרבת ÏÎeiLעל „Ú«∆«

˙BÏk ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«¿
LnÓ LÙp‰דבקות ומרוב «∆∆«»

לא נפשו בקדושֿברוךֿהוא,

מלובשת להיות להמשיך יכולה

והיא גוף בתוך ותפוסה

הגוף מגדרי לצאת משתוקקת

אתו ולהתאחד בה' ולדבוק

לחלוטין.

Ô‡k ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«¿…»»
„"ei‰ ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ««

¯È ÔÈ�Ú ‡e‰‰‡lÈÚ כנגד‡‰ הם ה"א יו"ד שהאותיות לעיל כמבואר ƒ¿«ƒ¿»ƒ»»
בחי' היא והבינה יראה בחינת היא מהבינה שלמעלה והחכמה ובינה, חכמה

והיא מאהבה שלמעלה גבוהה כך כל בדרגה ביראה מדובר כן ואם אהבה,

הוא האדם של העצמית המציאות ביטול כזו בדרגה וביראה עילאה" "יראה

מוחלט ‰Ïeha,ביטול ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰‡¯i‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk È¯‰Â«¬≈¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿««ƒ
˙La ˙‡¯È ,‰‡lÈÚ ‰‡¯È Ë¯Ù·e,'ה בגדולת ההכרה שבעקבות ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«…∆

גבוהה יותר ברמה (והיא נעלית יראה שהיא רצונו על לעבור מתבייש האדם
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּבמקֹום ׁשּמבאר מה ּכן ּגם וזהּו הּתׁשּובה. ׁשלמּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּזֹוהי
רחימּו49אחר ּורחימּו, ּדחילּו הּוא העבֹודה ׁשּסדר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּתּתאה יראה ּדחילּו, היא העבֹודה ּדהתחלת ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּודחילּו.
ּב ואחרּֿכ ׁשמים, מלכּות על העבֹודהוקּבלת אה ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָֹ

ואחרּֿכ ודעת, טעם ׁשעלּֿפי זּוטא אהבה ְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָּדרחימּו,
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה רּבה אהבה ּדרחימּו, ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָהעבֹודה
עיּלאה. יראה ּבחינת ּדדחילּו, העבֹודה ּבאה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ד'p‰Â‰ז) ּכנגד הם ּבתׁשּובה הּנ"ל מדרגֹות ד' ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַַָ
והּצלּתי והֹוצאתי ּגאּלה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָֻהּלׁשֹונֹות
מצרים סבלֹות מּתחת אתכם והֹוצאתי ולקחּתי. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוגאלּתי
סבל נקרא העֹון ּכי מרע, ּדסּור העבֹודה ענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהּוא

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכבד, מּׂשא והינּו50להיֹותֹו עֹון, ּכבד עם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
וענין החּיּות, ענין ׁשהּוא הּקדּׁשה הפ הּוא ׁשהעֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלפי
ההלכה ועלּֿדר מּׂשא, ּבזה ׁשאין ּבאפן הּוא ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

עצמֹו את נֹוׂשא הּקדּׁשה51ׁשהחי הפ ׁשהּוא העֹון אבל , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
מּתחת אתכם והֹוצאתי נאמר ועלֿזה ּכבד. מּׂשא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
והּצלּתי מרע. ּדסּור העבֹודה ענין ׁשהּוא מצרים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָסבלֹות
הּוא הּצלּתי ּכי טֹוב, ּדעׂשה העבֹודה ענין הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָאתכם
ׁשהּמצֹות ּכּנ"ל צל, מּלׁשֹון הּצלה. ּומּלׁשֹון צל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמּלׁשֹון
האֹורֹות נמׁשכים ׁשעלֿידן לפי צל, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנקראֹות
ּדעׂשה העבֹודה עלֿידי ּכי הּצלה, ּומּלׁשֹון ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּקיפים.
מּמילא ּבדר נעׂשה הּמּקיף אֹור את ׁשּממׁשיכה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָטֹוב
את מסּמא מּקיף ׁשאֹור לפי הרע, מן וההּצלה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשמירה

החיצֹונים העבֹודה52עיני ענין הּוא אתכם וגאלּתי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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ובכ"מ.49) ג. מא, ד. מ, מקץ תו"א (ברע"מ). סע"א קכג, זח"ג ד.50)ראה א, א.51)ישעי' צד, ד.52)שבת נג, קרח לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ומעמדו מצבו מצד האדם בו למצב מתייחסת כללי שבאופן העונש מיראת

העונש), מפני חושש שהוא אלא לחטוא עלול ÈÁ·a�˙היה ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿ƒ«
,‰·eLzaL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰ È‰BÊÂ .È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ««¿≈»»¿ƒƒ∆«¿»
‰·eLzL e‰ÊÂ ,‰·eLzaL ˙ÈÏÚ� ¯˙Bi‰ ‰�ÈÁa‰ ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»«≈«¬≈∆«¿»¿∆∆¿»

‰Lea ˙Bi˙B‡יש זה לפי ƒ»
הפנימית המשמעות את לבאר

ש"(ת)שובה" העובדה של

בושה, שחלקe�È‰cאותיות ¿«¿
הוא התשובה בעבודת עיקרי

‰‡lÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁaיראה ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
La˙עליונה, ˙‡¯Èהנעלית) ƒ¿«…∆

כנ"ל), בלבד, העונש מיראת

‰·eLz‰ ˙eÓÏL È‰BfL∆ƒ¿≈«¿»
בארבעת ביותר הנעלית והדרגא

מרע, סור התשובה: של הדרגות

ויראה. אהבה המצוות, קיום

¯‡·nL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa49¯„qL ¿»«≈∆≈∆

eÏÈÁc ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ
eÓÈÁ¯eואחר ואהבה יראה ¿ƒ

eÏÈÁ„eכך, eÓÈÁ¯אהבה ¿ƒ¿ƒ
‰B·Ú„‰ויראה, ˙ÏÁ˙‰c¿«¿»«»¬»

להתקרב מתחיל האדם כאשר

ולשוב הקדושֿברוךֿהוא אל

ההתחלה È‰ƒ‡בתשובה,
‰‡zz ‰‡¯È ,eÏÈÁcיראה ¿ƒƒ¿»«»»

(יחסית) נמוכה בדרגה תחתונה

,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜Â¿«»«…«¿»«ƒ
‰„B·Ú‰ ‰‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»»»¬»
‡ËeÊ ‰·‰‡ ,eÓÈÁ¯cƒ¿ƒ«¬»»
בדרגה אהבה היינו קטנה, אהבה

אהבה היא כי יחסית נמוכה

˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚLולכן ∆«ƒ««»««
זוטא' 'אהבה היא וממילא יותר ולא מחייב שהכל כמה עד רק היא האהבה

יותרCkŒ¯Á‡Âבלבד, גבוהה לדרגה eÓÈÁ¯cבאים ‰„B·Ú‰עבודת ¿««»»¬»ƒ¿ƒ
נעלית, בדרגא ¯a‰האהבה גדולה‡‰·‰ ÌÚhÓאהבה ‰ÏÚÓlL «¬»«»∆¿«¿»ƒ««

‰‡a CkŒ¯Á‡Â ,˙Ú„Âלאחר שבאה הנעלית היראה היא הרביעית הדרגה »««¿««»»»
- הנעלית eÏÈÁ„cהאהבה ‰„B·Ú‰,הנעלית היראה ÈÁa�˙עבודת »¬»ƒ¿ƒ¿ƒ«

.‰‡lÈÚ ‰‡¯Èƒ¿»ƒ»»
˙B�BLl‰ '„ „‚�k Ì‰ ‰·eL˙a Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '„ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿»≈¿∆∆«¿

,ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â ÈzÏv‰Â È˙‡ˆB‰Â ,‰l‡b ÏLשהולך כפי ∆¿À»¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ
.ומבאר

- הראשון ‰e‡הלשון ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ
,Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú,התשובה בעבודת הראשון ‰ÔBÚהשלב Èk ƒ¿«»¬»¿≈»ƒ∆»

·e˙kL BÓÎe ,„·k ‡OÓ B˙BÈ‰Ï Ï·Ò ‡¯˜�50ÔBÚ „·k ÌÚ ƒ¿»≈∆ƒ¿«»»≈¿∆»«∆∆»
כתפיו על והנושא אותו לשאת שקשה כבד כדבר בפסוק מתואר שהעוון הרי

וכאב, סבל חש e‰L‡עוון ‰M„w‰ CÙ‰ ‡e‰ ÔBÚ‰L ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆∆»≈∆«¿À»∆
˙eiÁ‰ ÔÈ�Úבמקור הדבקות הוא החיות עניין שמהות בחסידות כמבואר ƒ¿«««

הדבקים "ואתם ככתוב החיים

היום" כולכם חיים אלוקיכם בה'

הם והקדושה והטוב והאלקות

בחיים" "ובחרת ככתוב חיים

מות הוא הקדושה היפך ואילו

‰e‡ורע, ˙eiÁ‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«««
‡OÓ ‰Êa ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈»∆«»

וסבל, ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂוטורח
‰ÎÏ‰‰בשבת להוציא שמותר «¬»»

הרבים לרשות היחיד מרשות

כהוצאה נחשב זה ואין חי אדם

בשבת �NB‡האסורה ÈÁ‰L∆««≈
BÓˆÚ ˙‡51ÔBÚ‰ Ï·‡ , ∆«¿¬»∆»

‡e‰ ‰M„w‰ CÙ‰ ‡e‰L∆≈∆«¿À»
‰ÊŒÏÚÂ .„·k ‡OÓעל «»»≈¿«∆

התשובה בעבודת הראשון השלב

ועוון חטא »¡∆�‡Ó¯על
˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««
‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Òƒ¿ƒ¿«ƒ∆
.Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬»¿≈»

- השני ÈzÏv‰Â¿ƒ«¿ƒהלשון
‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ¿«»¬»

,·BË ‰NÚcהמצוות קיום «¬≈
השני השלב שהוא בפועל

זה ולשון התשובה. בעבודת

לקיום במיוחד קשור "והצלתי"

‰e‡המצוות ÈzÏv‰ Èkƒƒ«¿ƒ
ÔBLlÓe Ïˆ ÔBLlÓƒ¿≈ƒ¿
Ï"pk ,Ïˆ ÔBLlÓ .‰Ïv‰«»»ƒ¿≈««

Ïˆ ÌLa ˙B‡¯˜� ˙Bˆn‰Lלחטא (בניגוד כיסיתך" ידי "ובצל ככתוב ∆«ƒ¿ƒ¿»¿≈≈
האלוקי), האור על והסתר צל Ô„ÈŒÏÚLשגורם ÈÙÏהמצוות ידי על ¿ƒ∆«»»

ÌÈÙÈwn‰ ˙B¯B‡‰ ÌÈÎLÓ�.(ד סעיף בסוף לעיל ÔBLlÓe(כמבואר ƒ¿»ƒ»««ƒƒƒ¿
¯B‡ ˙‡ ‰ÎÈLÓnL ·BË ‰NÚc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰Ïv‰«»»ƒ«¿≈»¬»«¬≈∆«¿ƒ»∆
ÈÙÏ ,Ú¯‰ ÔÓ ‰Ïv‰‰Â ‰¯ÈÓM‰ ‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚ� ÛÈwn‰««ƒ«¬∆¿∆∆ƒ≈»«¿ƒ»¿««»»ƒ»«¿ƒ

ÌÈ�BˆÈÁ‰ È�ÈÚ ˙‡ ‡nÒÓ ÛÈwÓ ¯B‡L52תורה בלקוטי כמבואר ∆«ƒ¿«≈∆≈≈«ƒƒ
מפני בהכלי ומתלבש נמשך שאינו מה שהוא המקיף עניין ..." קורח): (פרשת

ורגל ראש מקיף הוא ולכן כלל להכילו יכולה הכלי שאין עד גדול שאורו

דוקא הוא החיצונים שיניקת החיצונים עיני ומסמא דוחה המקיף ולכן כאחד...

לקבל יכול היש גם זה ידי שעל שונים מכלים בכלים ההשתלשלות מחמת

מפניו". נדחים הם המקיף אור עלֿידי כן שאין מה יניקה
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יט i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּבמקֹום ׁשּמבאר מה ּכן ּגם וזהּו הּתׁשּובה. ׁשלמּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּזֹוהי
רחימּו49אחר ּורחימּו, ּדחילּו הּוא העבֹודה ׁשּסדר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּתּתאה יראה ּדחילּו, היא העבֹודה ּדהתחלת ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּודחילּו.
ּב ואחרּֿכ ׁשמים, מלכּות על העבֹודהוקּבלת אה ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָֹ

ואחרּֿכ ודעת, טעם ׁשעלּֿפי זּוטא אהבה ְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָּדרחימּו,
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה רּבה אהבה ּדרחימּו, ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָהעבֹודה
עיּלאה. יראה ּבחינת ּדדחילּו, העבֹודה ּבאה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ד'p‰Â‰ז) ּכנגד הם ּבתׁשּובה הּנ"ל מדרגֹות ד' ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַַָ
והּצלּתי והֹוצאתי ּגאּלה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָֻהּלׁשֹונֹות
מצרים סבלֹות מּתחת אתכם והֹוצאתי ולקחּתי. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוגאלּתי
סבל נקרא העֹון ּכי מרע, ּדסּור העבֹודה ענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהּוא

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכבד, מּׂשא והינּו50להיֹותֹו עֹון, ּכבד עם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
וענין החּיּות, ענין ׁשהּוא הּקדּׁשה הפ הּוא ׁשהעֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלפי
ההלכה ועלּֿדר מּׂשא, ּבזה ׁשאין ּבאפן הּוא ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

עצמֹו את נֹוׂשא הּקדּׁשה51ׁשהחי הפ ׁשהּוא העֹון אבל , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
מּתחת אתכם והֹוצאתי נאמר ועלֿזה ּכבד. מּׂשא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
והּצלּתי מרע. ּדסּור העבֹודה ענין ׁשהּוא מצרים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָסבלֹות
הּוא הּצלּתי ּכי טֹוב, ּדעׂשה העבֹודה ענין הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָאתכם
ׁשהּמצֹות ּכּנ"ל צל, מּלׁשֹון הּצלה. ּומּלׁשֹון צל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמּלׁשֹון
האֹורֹות נמׁשכים ׁשעלֿידן לפי צל, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנקראֹות
ּדעׂשה העבֹודה עלֿידי ּכי הּצלה, ּומּלׁשֹון ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּקיפים.
מּמילא ּבדר נעׂשה הּמּקיף אֹור את ׁשּממׁשיכה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָטֹוב
את מסּמא מּקיף ׁשאֹור לפי הרע, מן וההּצלה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשמירה

החיצֹונים העבֹודה52עיני ענין הּוא אתכם וגאלּתי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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ובכ"מ.49) ג. מא, ד. מ, מקץ תו"א (ברע"מ). סע"א קכג, זח"ג ד.50)ראה א, א.51)ישעי' צד, ד.52)שבת נג, קרח לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ומעמדו מצבו מצד האדם בו למצב מתייחסת כללי שבאופן העונש מיראת

העונש), מפני חושש שהוא אלא לחטוא עלול ÈÁ·a�˙היה ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿ƒ«
,‰·eLzaL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰ È‰BÊÂ .È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ««¿≈»»¿ƒƒ∆«¿»
‰·eLzL e‰ÊÂ ,‰·eLzaL ˙ÈÏÚ� ¯˙Bi‰ ‰�ÈÁa‰ ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»«≈«¬≈∆«¿»¿∆∆¿»

‰Lea ˙Bi˙B‡יש זה לפי ƒ»
הפנימית המשמעות את לבאר

ש"(ת)שובה" העובדה של

בושה, שחלקe�È‰cאותיות ¿«¿
הוא התשובה בעבודת עיקרי

‰‡lÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁaיראה ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
La˙עליונה, ˙‡¯Èהנעלית) ƒ¿«…∆

כנ"ל), בלבד, העונש מיראת

‰·eLz‰ ˙eÓÏL È‰BfL∆ƒ¿≈«¿»
בארבעת ביותר הנעלית והדרגא

מרע, סור התשובה: של הדרגות

ויראה. אהבה המצוות, קיום

¯‡·nL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa49¯„qL ¿»«≈∆≈∆

eÏÈÁc ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ
eÓÈÁ¯eואחר ואהבה יראה ¿ƒ

eÏÈÁ„eכך, eÓÈÁ¯אהבה ¿ƒ¿ƒ
‰B·Ú„‰ויראה, ˙ÏÁ˙‰c¿«¿»«»¬»

להתקרב מתחיל האדם כאשר

ולשוב הקדושֿברוךֿהוא אל

ההתחלה È‰ƒ‡בתשובה,
‰‡zz ‰‡¯È ,eÏÈÁcיראה ¿ƒƒ¿»«»»

(יחסית) נמוכה בדרגה תחתונה

,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜Â¿«»«…«¿»«ƒ
‰„B·Ú‰ ‰‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»»»¬»
‡ËeÊ ‰·‰‡ ,eÓÈÁ¯cƒ¿ƒ«¬»»
בדרגה אהבה היינו קטנה, אהבה

אהבה היא כי יחסית נמוכה

˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚLולכן ∆«ƒ««»««
זוטא' 'אהבה היא וממילא יותר ולא מחייב שהכל כמה עד רק היא האהבה

יותרCkŒ¯Á‡Âבלבד, גבוהה לדרגה eÓÈÁ¯cבאים ‰„B·Ú‰עבודת ¿««»»¬»ƒ¿ƒ
נעלית, בדרגא ¯a‰האהבה גדולה‡‰·‰ ÌÚhÓאהבה ‰ÏÚÓlL «¬»«»∆¿«¿»ƒ««

‰‡a CkŒ¯Á‡Â ,˙Ú„Âלאחר שבאה הנעלית היראה היא הרביעית הדרגה »««¿««»»»
- הנעלית eÏÈÁ„cהאהבה ‰„B·Ú‰,הנעלית היראה ÈÁa�˙עבודת »¬»ƒ¿ƒ¿ƒ«

.‰‡lÈÚ ‰‡¯Èƒ¿»ƒ»»
˙B�BLl‰ '„ „‚�k Ì‰ ‰·eL˙a Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '„ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿»≈¿∆∆«¿

,ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â ÈzÏv‰Â È˙‡ˆB‰Â ,‰l‡b ÏLשהולך כפי ∆¿À»¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ
.ומבאר

- הראשון ‰e‡הלשון ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ
,Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú,התשובה בעבודת הראשון ‰ÔBÚהשלב Èk ƒ¿«»¬»¿≈»ƒ∆»

·e˙kL BÓÎe ,„·k ‡OÓ B˙BÈ‰Ï Ï·Ò ‡¯˜�50ÔBÚ „·k ÌÚ ƒ¿»≈∆ƒ¿«»»≈¿∆»«∆∆»
כתפיו על והנושא אותו לשאת שקשה כבד כדבר בפסוק מתואר שהעוון הרי

וכאב, סבל חש e‰L‡עוון ‰M„w‰ CÙ‰ ‡e‰ ÔBÚ‰L ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆∆»≈∆«¿À»∆
˙eiÁ‰ ÔÈ�Úבמקור הדבקות הוא החיות עניין שמהות בחסידות כמבואר ƒ¿«««

הדבקים "ואתם ככתוב החיים

היום" כולכם חיים אלוקיכם בה'

הם והקדושה והטוב והאלקות

בחיים" "ובחרת ככתוב חיים

מות הוא הקדושה היפך ואילו

‰e‡ורע, ˙eiÁ‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«««
‡OÓ ‰Êa ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈»∆«»

וסבל, ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂוטורח
‰ÎÏ‰‰בשבת להוציא שמותר «¬»»

הרבים לרשות היחיד מרשות

כהוצאה נחשב זה ואין חי אדם

בשבת �NB‡האסורה ÈÁ‰L∆««≈
BÓˆÚ ˙‡51ÔBÚ‰ Ï·‡ , ∆«¿¬»∆»

‡e‰ ‰M„w‰ CÙ‰ ‡e‰L∆≈∆«¿À»
‰ÊŒÏÚÂ .„·k ‡OÓעל «»»≈¿«∆

התשובה בעבודת הראשון השלב

ועוון חטא »¡∆�‡Ó¯על
˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««
‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Òƒ¿ƒ¿«ƒ∆
.Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬»¿≈»

- השני ÈzÏv‰Â¿ƒ«¿ƒהלשון
‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ¿«»¬»

,·BË ‰NÚcהמצוות קיום «¬≈
השני השלב שהוא בפועל

זה ולשון התשובה. בעבודת

לקיום במיוחד קשור "והצלתי"

‰e‡המצוות ÈzÏv‰ Èkƒƒ«¿ƒ
ÔBLlÓe Ïˆ ÔBLlÓƒ¿≈ƒ¿
Ï"pk ,Ïˆ ÔBLlÓ .‰Ïv‰«»»ƒ¿≈««

Ïˆ ÌLa ˙B‡¯˜� ˙Bˆn‰Lלחטא (בניגוד כיסיתך" ידי "ובצל ככתוב ∆«ƒ¿ƒ¿»¿≈≈
האלוקי), האור על והסתר צל Ô„ÈŒÏÚLשגורם ÈÙÏהמצוות ידי על ¿ƒ∆«»»

ÌÈÙÈwn‰ ˙B¯B‡‰ ÌÈÎLÓ�.(ד סעיף בסוף לעיל ÔBLlÓe(כמבואר ƒ¿»ƒ»««ƒƒƒ¿
¯B‡ ˙‡ ‰ÎÈLÓnL ·BË ‰NÚc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰Ïv‰«»»ƒ«¿≈»¬»«¬≈∆«¿ƒ»∆
ÈÙÏ ,Ú¯‰ ÔÓ ‰Ïv‰‰Â ‰¯ÈÓM‰ ‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚ� ÛÈwn‰««ƒ«¬∆¿∆∆ƒ≈»«¿ƒ»¿««»»ƒ»«¿ƒ

ÌÈ�BˆÈÁ‰ È�ÈÚ ˙‡ ‡nÒÓ ÛÈwÓ ¯B‡L52תורה בלקוטי כמבואר ∆«ƒ¿«≈∆≈≈«ƒƒ
מפני בהכלי ומתלבש נמשך שאינו מה שהוא המקיף עניין ..." קורח): (פרשת

ורגל ראש מקיף הוא ולכן כלל להכילו יכולה הכלי שאין עד גדול שאורו

דוקא הוא החיצונים שיניקת החיצונים עיני ומסמא דוחה המקיף ולכן כאחד...

לקבל יכול היש גם זה ידי שעל שונים מכלים בכלים ההשתלשלות מחמת

מפניו". נדחים הם המקיף אור עלֿידי כן שאין מה יניקה
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eb'כ l`xyi ipal xen` okl

ּבּׁשמינית ּדגאּלה ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה"א ,53ׁשּמּצד ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
מּלמּטה הּׁשמינית (ספירה הּבינה ספירת ענין ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָוהּוא
הּבינה ספירת ׁשּמּצד העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלמעלה),
ענין ׁשהּוא ּדקדּׁשה, מצרים מּבחינת ּגם הּגאּלה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻֻנעׂשית
עצם ּבּלב, יאיר ׁשּלא ּומעּכבים הּמֹונעים ּפרעה ׂשרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹג'

ּבּמח ׁשהּוא ּכמֹו ההּׂשגה העבֹודה54אֹור ּכאׁשר אמנם , ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אין אזי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה רּבה אהבה ּבבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָהיא
ׁשהּוא ּכמֹו ּבּלב האֹור ּומאיר ּכלל, ּומעּכבים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָמֹונעים
לי ׁשּנאמר מקֹום ּדכל לעם, לי אתכם ולקחּתי ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּמח.

לעֹולם זז יראה55אינֹו ּבבחינת העבֹודה ענין הּוא , ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ּדבּוק ונעׂשה לגמרי, מּמציאּותֹו ׁשּמתּבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעיּלאה,
לעֹולם, זז ׁשאינֹו ּבאפן (יתּבר (ּבעצמּותֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבאלקּות

ּכלל. וׁשּנּויים הגּבלֹות ּבעבֹודתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָׁשאין

מצרים,p‰Â‰ח) ּביציאת להיֹות הצרכּו אּלּו לׁשֹונֹות ד' ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֵַַֻ
הכנה הּוא מצרים ּדיציאת ׁשהענין לפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָוהינּו,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה, מּמצרים56למּתן העם את ּבהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
הּתֹורה והמׁשכת הּזה, ההר על האלקים את ְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּתעבדּון
ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ד' עלֿידי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהיא

אלקי הוי' אנכי ּתֹורה ׁשהּתֹורה57ּבמּתן ׁשּכדי היינּו, , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
עד ,יתּבר עצמּותֹו על ּדקאי אנכי, מּבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּתמׁש
ׁשם אֹותּיֹות ד' עלֿידי זה הרי ,אלקי ּבבחינת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלמּטה

והתּפּׁשטּות המׁשכה והתּפּׁשטּות צמצּום וזהּו58הוי', . ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
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ועוד.53)ובכ"מ. ב. שנז, ויחי אוה"ת ובכ"מ.54)ראה ג. קב, ב. נח, תו"א וישב. פ' להאריז"ל ל"ת ב.55)ראה פ"ב, ויק"ר

יב.56) ג, ב.57)שמות כ, ובכ"מ.58)יתרו א. א, בשלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

- השלישי ‰"‡הלשון „vnL ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÎ˙‡ ÈzÏ‡‚Â¿»«¿ƒ∆¿∆ƒ¿«»¬»∆ƒ«≈
,‰�Èa ˙�ÈÁa ,‰‡lÈÚכמבואר התשובה בעבודת השלישי השלב שהיא ƒ»»¿ƒ«ƒ»

הוא גאולה) של (לשונות לגאולה בינה של המיוחד והקשר «l‡‚cƒ¿À‰לעיל
˙È�ÈÓMa53ה היא ישראל" "גואל שמונהברכת בתפילת השמינית ברכה «¿ƒƒ

ÈÙÒ¯˙עשרה, ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ«
˙È�ÈÓM‰ ‰¯ÈÙÒ) ‰�Èa‰«ƒ»¿ƒ»«¿ƒƒ

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓכאשר ƒ¿«»¿«¿»
העליונות הספירות את מונים

הבינה ומעלה, המלכות מספירת

השמינית), הספירה ¿»¿e�È‰Â,היא
„vnL ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»∆ƒ«
˙ÈNÚ� ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««ƒ»«¬≈
˙�ÈÁaÓ Ìb ‰l‡b‰«¿À»«ƒ¿ƒ«

‰M„˜c ÌÈ¯ˆÓשגם ƒ¿«ƒƒ¿À»
שקיימים וההגבלות המיצרים

מתבטלים, הקדושה מצד

‰Ú¯t È¯N '‚ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«»≈«¿…
ושר המשקים שר הטבחים, שר

שלוש הם פרעה של האופים

חסד, לעומת ב'קליפה' בחינות

והם בקדושה, ותפארת גבורה

‡lL ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚ�Bn‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯B‡ ÌˆÚ ,·la ¯È‡È»ƒ«≈∆∆
‡e‰L BÓk ‰‚O‰‰««»»¿∆

Ána54מועטת הארה רק אלא «…«
וכיוון ללב תגיע ההשכלה מעצם

יהיו שבלב המידות שכך

L‡k¯חלשות, Ì�Ó‡»¿»«¬∆
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»∆¿«¿»
ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¬«≈
ÏÏk ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚ�BÓ,הקדושה מצד לא la·גם ¯B‡‰ ¯È‡Óe ¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»«≈

.Ána ‡e‰L BÓk¿∆«…«
- הרביעי ÌÚÏ,והלשון ÈÏ ÌÎ˙‡ ÈzÁ˜ÏÂהדרגה כנגד מכוונת ¿»«¿ƒ∆¿∆ƒ¿»

ז"ל חכמינו כמאמר התשובה, בעבודת ביותר והנעלית ÌB˜Óהרביעית ÏÎc¿»»
ÌÏBÚÏ ÊÊ B�È‡ ÈÏ ¯Ó‡pL55,לאלוקות שייכות על שמדובר היינו ∆∆¡«ƒ≈»¿»

נצחי Ïha˙nLבאופן ,‰‡lÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«≈
È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓשעלולה עצמית ומציאות יישות תחושת שום בו ואין ƒ¿ƒ¿«¿≈

לחלוטין, בקדושֿברוךֿהוא ודבוק קשור להיות ממנו e·c˜למנוע ‰NÚ�Â¿«¬∆»
) ˙e˜Ï‡aגופא C¯a˙Èובאלוקות B˙eÓˆÚa של- המהות בעצם ∆¡…¿«¿ƒ¿»≈

בעצמו) ÌÏBÚÏהקדושֿברוךֿהוא ÊÊ B�È‡L ÔÙ‡aהיא והדביקות ¿…∆∆≈»¿»
‰‚BÏa˙נצחית, B˙„B·Úa ÔÈ‡Lבאלוקות דבוק להיות ממנו המונעות ∆≈«¬»«¿»

הגבלות בה ואין קבועה שהיא נצחית היא והדביקות מוחלטת, בדביקות

.ÏÏk ÌÈÈepLÂ¿ƒƒ¿»
˙B�BLÏ '„ ‰p‰Â (Áגאולה ולקחתי‡elשל וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, ¿ƒ≈¿≈

,e�È‰Â ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ˙BÈ‰Ï eÎ¯ˆ‰מצרים שיציאת לכך והטעם À¿¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿
לשונות בארבעת קשורה הייתה

הוא ÔÈ�Ú‰Lהגאולה ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿»
‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ
BÓk ,‰¯Bz ÔzÓÏ ‰�Î‰¬»»¿««»¿

·e˙kL56ֿהקדוש בדברי ∆»
לפני רבינו למשה ברוךֿהוא

מצרים ‡˙יציאת E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆
Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿
¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡∆»¡…ƒ«»»
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰Â ,‰f‰«∆¿«¿»««»
˙Bi˙B‡ '„ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ

'ÈÂ‰ ÌLהלשונות שארבעת ≈¬»»
כנגדן מכוונים גאולה של

באריכות), לעיל (כמבואר

ÔzÓa ·e˙kL ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿««
'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ ‰¯Bz»»…ƒ¬»»

EÈ˜Ï‡57È„kL ,e�ÈÈ‰ , ¡…∆«¿∆¿≈
CLÓz ‰¯Bz‰Lמלמעלה ∆«»À¿«

È‡˜cמעלה ,ÈÎ�‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ¿»≈
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÏÚעצם ««¿ƒ¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא של המהות

ÈÁ·a�˙בעצמו, ‰hÓÏ „Ú«¿«»ƒ¿ƒ«
EÈ˜Ï‡הזה בעולם להתגלות ¡…∆
„'התחתון, È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»
העליונים האורות שבאמצעותן

הפעולה אופן כי למטה, נמשכים

בדרך הוא הוי' שם אותיות ד' ‰ÎLÓ‰של ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eËMt˙‰Â58שהיא "היו"ד ד): (פרק שבתניא התשובה באגרת כמבואר ¿ƒ¿«¿

קודם והסתר העלם בבחינת שהיא ית' לחכמתו מרמזת לבד נקודה בחינת

ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר התפשטות... לבחינת שבאה

וגםוההב לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת נה...

וכוונתו הדין ממידת שנובע לצמצום הכוונה שאין בחסידות ומבואר לאורך".

כשם ההשפעה מתהליך נפרד בלתי חלק שהוא לצמצום אלא השפעה למנוע

יו"ד שהאותיות מבואר ועוד עמוק. רעיון בקצרה לתלמידו מתמצת שהרב

להמשכת רומזות וה"א וא"ו והאותיות והתפשטות, לצמצום רומזות וה"א

בקו והמשכה יו"ד כמו שראשה וא"ו האות וגם למטה מלמעלה השפע וירידת

והמשכה התפשטות ישנה כך ואחר צמצום יש שתחילה כך על רומזת ארוך
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב למׁשה59מה הּתֹורה הּקּב"ה ׁשּכׁשּנתן ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
כּו', נתן ואחרּֿכ עצמֹו לבין ּבינֹו ּפעמים ד' ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמרּה

ּדחׁשיב60ׁשּנאמר חקרּה, וגם הכינּה ויסּפרּה ראּה אז ְְְֱֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותּיֹות ד' עלֿידי ההמׁשכה ענין והּוא מדרגֹות, ד' ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּכאן

והתּפ צמצּום ראּההוי', אז והתּפּׁשטּות, המׁשכה ּׁשטּות ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
הּוא ויסּפרּה ּדחכמה, ראּיה ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָהּוא
אנּפין' 'זעיר ּבחינת זהּו חקרּה וגם הכינּה ּבינה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת
היתה למּטה מּלמעלה הּתֹורה ׁשהמׁשכת ּוכׁשם ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּומלכּות,
ּביציאת ּגם כן ּכמֹו הּנה הוי', ׁשם אֹותּיֹות ד' ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָעלֿידי
להיֹות הצרכה ּתֹורה, למּתן הכנה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻמצרים
ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ּבכל למעלה מּלמּטה ּבדר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
והּגלּיֹות, המצרים מּכל הּגאּלה את לפעל ּדהינּו, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻהוי',
עבֹודת עלֿידי ׁשלמה, ּתׁשּובה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלזה
עבֹודת ועלֿידי הוי', ּדׁשם הּיּו"ד ּבבחינת ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָהּתׁשּובה
קּבלת להיֹות אפׁשר אזי ּבׁשלמּות, והּגאּלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻהּתׁשּובה

למּטה. עד יתּבר מעצמּותֹו ׁשּתמׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתֹורה,

ÔÎÂויֹום יֹום ׁשּבכל מצרים ּדיציאת ּבעבֹודה ּגם הּוא ¿≈ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
למּטה מּלמעלה ׁשּנמׁשכת הּתֹורה את לקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכדי
ּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּכן ּגם להיֹות ׁשּצריכה יֹום, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבכל
אמת, ּפעמים ד' ׁשאֹומרים מה ׁשּזהּו הּנ"ל, ּבחינֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָד'

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, הוי' ּבׁשם הּוא אמת וארא61ּדבחינת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הוי' ּוׁשמי ׁשּד-י ּבא-ל יעקב ואל יצחק אל אברהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאל
ּבמּדת להם נּכרּתי לא רׁש"י ּופרׁש להם, נֹודעּתי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
הּוא ׁשּד-י א-ל ׁשם ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, ׁשּלי, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַאמּתית
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הזוהר ביאורי ובספר להתפשטות. רומזת הראשונה, כמו האחרונה, הה"א וגם

כללות עניין הוא זה "וכל זה: בעניין כתוב אחרי) (פרשת צדק הצמח לאדמו"ר

אחר במיעוט סוף מאין והשפע האור שיבוא כדי ההשתלשלות... כללות וסדרי

שיתהוו עד כו' יצירה ומבריאה בריאה מאצילות להיות שיוכל עד מיעוט

לא ואם ממש גבול בעלי נבראים

הולך סוף אין אור שהי'

הוי' אותיות ד' ידי על ומשתלשל

עשיה יצירה בריאה, באצילות,

הנבראים בחינת מתהווה הי' לא

בבחינת הכל היה אלא הנפרדים

ממש". אלקות

היא ההתהוות שכללות וכשם

גם כך כנ"ל, הוי', שם באמצעות

"אנכי" מבחינת התורה התגלות

באמצעות היא "אלקיך" לבחינת

הוי' e˙kM·שם ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
L¯„na59Ô˙pLkL «ƒ¿»∆¿∆»«

‰LÓÏ ‰¯Bz‰ ‰"aw‰«»»«»¿…∆
d¯Ó‡הקדושֿברוךֿהוא ¬»»
B�Èaתחילה ÌÈÓÚt '„¿»ƒ≈

Ô˙� CkŒ¯Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï¿≈«¿¿««»»«
למשה התורה את eÎ',הקב"ה

¯Ó‡pL60d‡¯ Ê‡ ∆∆¡«»»»
Ì‚Â d�ÈÎ‰ d¯tÒÈÂ«¿«¿»¡ƒ»¿«

·ÈLÁc ,d¯˜ÁמונהÔ‡k ¬»»«¬ƒ»
B‚¯„Ó˙הפסוק (ראה,„' «¿≈

שהם וחקרה הכינה ויספרה,

ועניינים שלבים ארבעה

התורה) והמשכת בהתגלות

ŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«««¿»»«
'„ È„È,'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ ¿≈ƒ¬»»

˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿«¿
˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰«¿»»¿ƒ¿«¿
הדברים פרטי לעיל כמבואר

התורה, התגלות לגבי גם וכך העולמות התהוות ‰e‡לגבי d‡¯ Ê‡»»»
‰ÓÎÁc ‰i‡¯ ˙�ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰מאיר השכל החכמה בבחינת כי ««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿»

הוי', שם של יו"ד בחינת שהיא בעיניים לראייה בדומה ביותר בהיר באופן

‰�Èa ˙�ÈÁa ‡e‰ d¯tÒÈÂשמאירה העניין נקודת את ומפרטת שמספרת «¿«¿»¿ƒ«ƒ»
הוי', שם של ראשונה ה' בחינת והיא e‰Êבחכמה d¯˜Á Ì‚Â d�ÈÎ‰¡ƒ»¿«¬»»∆

'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' ˙�ÈÁa'הוי שם של וא"ו בבחינת שהם eÎÏÓe˙המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ«¿
הוי', שם של אחרונה ה' בבחינת ‰Bz¯‰היא ˙ÎLÓ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿»««»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓמצרים יציאת של והמטרה התכלית ‰È˙‰שהיא ƒ¿«¿»¿«»»¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Ìb ÔÎ BÓk ‰p‰ ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈¬»»ƒ≈¿≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒ

C¯„a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ,‰¯Bz ÔzÓÏ ‰�Î‰ ‡e‰L∆¬»»¿««»À¿¿»ƒ¿»¬»¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓהאור של התעלות פועלת למטה האדם שעבודת באופן ƒ¿«»¿«¿»

‰l‡b‰האלוקי ˙‡ ÏÚÙÏ ,e�È‰c ,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ ÏÎa¿»»ƒ¿≈¬»»¿«¿ƒ¿…∆«¿À»
˙BiÏb‰Â ÌÈ¯ˆÓ‰ ÏkÓ,ברוחניות גם והמניעות ההגבלות כל את ולבטל ƒ»«¿»ƒ¿«»À

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊlL∆»∆¿ƒ»ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ,‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿≈
Ìb ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»«
'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿≈¬»»

החכמה, ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבחינת
‰l‡b‰Â ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿«¿À»

˙eÓÏLaממצרים שהיציאה ƒ¿≈
מכל יציאה מושלמת, גאולה היא

מכל ההגבלות ומכל המיצרים

BÈ‰Ï˙הסוגים, ¯LÙ‡ ÈÊ‡¬«∆¿»ƒ¿
CLÓzL ,‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»∆À¿«

C¯a˙Èהתורה B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈
hÓÏ‰("אנכי") „Ú«¿«»

העבודה הוי', ידי על ("אלוקיך")

ארבעת כל כנגד המכוונת

הוי'. שם של האותיות

‡e‰ ÔÎÂביציאת שהיה כשם ¿≈
בפעם תורה ומתן מצרים

כך B·Úa„‰הראשונה Ìb«»¬»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcהרוחנית ƒƒ«ƒ¿«ƒ

האדם aLÌBÈבעבודת ÏÎ ∆¿»
ÌBÈÂיציאה הוא שעניינה »

המונעים וההגבלות מהמיצרים

האדם התקרבות את ומעכבים

‡˙לאלוקות Ïa˜Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆
˙ÎLÓpL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
ÌBÈ ÏÎa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿»
האלה הדברים "והיו ככתוב

היום...", מצוך אנכי אשר

Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿«≈
Ï"p‰ ˙B�ÈÁa '„ ÏÎa ‰·eLz‰ ˙„B·Úממצרים שהיציאה כדי ¬««¿»¿»¿ƒ««

מושלמת, תהיה ÌÈ¯ÓB‡Lברוחניות ‰Ó e‰fLשמע קריאת בברכות ∆∆«∆¿ƒ
הוצאתי אשר אלוקיכם ה' "אני בפסוק שמע קריאת את שמסיימים (לאחר

מצרים...) מארץ ‡Ó˙,אתכם ÌÈÓÚt בד'„' קשורה מצרים יציאת כי ¿»ƒ¡∆
הוי' שם BÓkאותיות ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ ˙Ó‡ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«¡∆¿≈¬»»«¿»¿

·e˙kL61È-cL Ï-‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â ∆»»≈»∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»
אבל ו"שֿדֿי" "אֿל" השמות באמצעות לאבות התגלה הקדושֿברוךֿהוא

Èz¯k� ‡Ï È"L¯ L¯Ùe ,Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLeלא ¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆≈≈«ƒ…ƒ«¿ƒ
ÌbLלאבותÌ‰Ïהתגליתי ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â ,ÈlL ˙ÈzÓ‡ ˙cÓa »∆¿ƒ«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¡∆«
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כי i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב למׁשה59מה הּתֹורה הּקּב"ה ׁשּכׁשּנתן ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
כּו', נתן ואחרּֿכ עצמֹו לבין ּבינֹו ּפעמים ד' ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמרּה

ּדחׁשיב60ׁשּנאמר חקרּה, וגם הכינּה ויסּפרּה ראּה אז ְְְֱֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותּיֹות ד' עלֿידי ההמׁשכה ענין והּוא מדרגֹות, ד' ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּכאן

והתּפ צמצּום ראּההוי', אז והתּפּׁשטּות, המׁשכה ּׁשטּות ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
הּוא ויסּפרּה ּדחכמה, ראּיה ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָהּוא
אנּפין' 'זעיר ּבחינת זהּו חקרּה וגם הכינּה ּבינה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת
היתה למּטה מּלמעלה הּתֹורה ׁשהמׁשכת ּוכׁשם ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּומלכּות,
ּביציאת ּגם כן ּכמֹו הּנה הוי', ׁשם אֹותּיֹות ד' ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָעלֿידי
להיֹות הצרכה ּתֹורה, למּתן הכנה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻמצרים
ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ּבכל למעלה מּלמּטה ּבדר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
והּגלּיֹות, המצרים מּכל הּגאּלה את לפעל ּדהינּו, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻהוי',
עבֹודת עלֿידי ׁשלמה, ּתׁשּובה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלזה
עבֹודת ועלֿידי הוי', ּדׁשם הּיּו"ד ּבבחינת ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָהּתׁשּובה
קּבלת להיֹות אפׁשר אזי ּבׁשלמּות, והּגאּלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻהּתׁשּובה

למּטה. עד יתּבר מעצמּותֹו ׁשּתמׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתֹורה,

ÔÎÂויֹום יֹום ׁשּבכל מצרים ּדיציאת ּבעבֹודה ּגם הּוא ¿≈ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
למּטה מּלמעלה ׁשּנמׁשכת הּתֹורה את לקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכדי
ּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּכן ּגם להיֹות ׁשּצריכה יֹום, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבכל
אמת, ּפעמים ד' ׁשאֹומרים מה ׁשּזהּו הּנ"ל, ּבחינֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָד'

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, הוי' ּבׁשם הּוא אמת וארא61ּדבחינת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הוי' ּוׁשמי ׁשּד-י ּבא-ל יעקב ואל יצחק אל אברהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאל
ּבמּדת להם נּכרּתי לא רׁש"י ּופרׁש להם, נֹודעּתי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
הּוא ׁשּד-י א-ל ׁשם ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, ׁשּלי, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַאמּתית
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הזוהר ביאורי ובספר להתפשטות. רומזת הראשונה, כמו האחרונה, הה"א וגם

כללות עניין הוא זה "וכל זה: בעניין כתוב אחרי) (פרשת צדק הצמח לאדמו"ר

אחר במיעוט סוף מאין והשפע האור שיבוא כדי ההשתלשלות... כללות וסדרי

שיתהוו עד כו' יצירה ומבריאה בריאה מאצילות להיות שיוכל עד מיעוט

לא ואם ממש גבול בעלי נבראים

הולך סוף אין אור שהי'

הוי' אותיות ד' ידי על ומשתלשל

עשיה יצירה בריאה, באצילות,

הנבראים בחינת מתהווה הי' לא

בבחינת הכל היה אלא הנפרדים

ממש". אלקות

היא ההתהוות שכללות וכשם

גם כך כנ"ל, הוי', שם באמצעות

"אנכי" מבחינת התורה התגלות

באמצעות היא "אלקיך" לבחינת

הוי' e˙kM·שם ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
L¯„na59Ô˙pLkL «ƒ¿»∆¿∆»«

‰LÓÏ ‰¯Bz‰ ‰"aw‰«»»«»¿…∆
d¯Ó‡הקדושֿברוךֿהוא ¬»»
B�Èaתחילה ÌÈÓÚt '„¿»ƒ≈

Ô˙� CkŒ¯Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï¿≈«¿¿««»»«
למשה התורה את eÎ',הקב"ה

¯Ó‡pL60d‡¯ Ê‡ ∆∆¡«»»»
Ì‚Â d�ÈÎ‰ d¯tÒÈÂ«¿«¿»¡ƒ»¿«

·ÈLÁc ,d¯˜ÁמונהÔ‡k ¬»»«¬ƒ»
B‚¯„Ó˙הפסוק (ראה,„' «¿≈

שהם וחקרה הכינה ויספרה,

ועניינים שלבים ארבעה

התורה) והמשכת בהתגלות

ŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«««¿»»«
'„ È„È,'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ ¿≈ƒ¬»»

˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿«¿
˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰«¿»»¿ƒ¿«¿
הדברים פרטי לעיל כמבואר

התורה, התגלות לגבי גם וכך העולמות התהוות ‰e‡לגבי d‡¯ Ê‡»»»
‰ÓÎÁc ‰i‡¯ ˙�ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰מאיר השכל החכמה בבחינת כי ««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿»

הוי', שם של יו"ד בחינת שהיא בעיניים לראייה בדומה ביותר בהיר באופן

‰�Èa ˙�ÈÁa ‡e‰ d¯tÒÈÂשמאירה העניין נקודת את ומפרטת שמספרת «¿«¿»¿ƒ«ƒ»
הוי', שם של ראשונה ה' בחינת והיא e‰Êבחכמה d¯˜Á Ì‚Â d�ÈÎ‰¡ƒ»¿«¬»»∆

'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' ˙�ÈÁa'הוי שם של וא"ו בבחינת שהם eÎÏÓe˙המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ«¿
הוי', שם של אחרונה ה' בבחינת ‰Bz¯‰היא ˙ÎLÓ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿»««»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓמצרים יציאת של והמטרה התכלית ‰È˙‰שהיא ƒ¿«¿»¿«»»¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Ìb ÔÎ BÓk ‰p‰ ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈¬»»ƒ≈¿≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒ

C¯„a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ,‰¯Bz ÔzÓÏ ‰�Î‰ ‡e‰L∆¬»»¿««»À¿¿»ƒ¿»¬»¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓהאור של התעלות פועלת למטה האדם שעבודת באופן ƒ¿«»¿«¿»

‰l‡b‰האלוקי ˙‡ ÏÚÙÏ ,e�È‰c ,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ ÏÎa¿»»ƒ¿≈¬»»¿«¿ƒ¿…∆«¿À»
˙BiÏb‰Â ÌÈ¯ˆÓ‰ ÏkÓ,ברוחניות גם והמניעות ההגבלות כל את ולבטל ƒ»«¿»ƒ¿«»À

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊlL∆»∆¿ƒ»ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ,‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿≈
Ìb ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»«
'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿≈¬»»

החכמה, ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבחינת
‰l‡b‰Â ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿«¿À»

˙eÓÏLaממצרים שהיציאה ƒ¿≈
מכל יציאה מושלמת, גאולה היא

מכל ההגבלות ומכל המיצרים

BÈ‰Ï˙הסוגים, ¯LÙ‡ ÈÊ‡¬«∆¿»ƒ¿
CLÓzL ,‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»∆À¿«

C¯a˙Èהתורה B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈
hÓÏ‰("אנכי") „Ú«¿«»

העבודה הוי', ידי על ("אלוקיך")

ארבעת כל כנגד המכוונת

הוי'. שם של האותיות

‡e‰ ÔÎÂביציאת שהיה כשם ¿≈
בפעם תורה ומתן מצרים

כך B·Úa„‰הראשונה Ìb«»¬»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcהרוחנית ƒƒ«ƒ¿«ƒ

האדם aLÌBÈבעבודת ÏÎ ∆¿»
ÌBÈÂיציאה הוא שעניינה »

המונעים וההגבלות מהמיצרים

האדם התקרבות את ומעכבים

‡˙לאלוקות Ïa˜Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆
˙ÎLÓpL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
ÌBÈ ÏÎa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿»
האלה הדברים "והיו ככתוב

היום...", מצוך אנכי אשר

Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿«≈
Ï"p‰ ˙B�ÈÁa '„ ÏÎa ‰·eLz‰ ˙„B·Úממצרים שהיציאה כדי ¬««¿»¿»¿ƒ««

מושלמת, תהיה ÌÈ¯ÓB‡Lברוחניות ‰Ó e‰fLשמע קריאת בברכות ∆∆«∆¿ƒ
הוצאתי אשר אלוקיכם ה' "אני בפסוק שמע קריאת את שמסיימים (לאחר

מצרים...) מארץ ‡Ó˙,אתכם ÌÈÓÚt בד'„' קשורה מצרים יציאת כי ¿»ƒ¡∆
הוי' שם BÓkאותיות ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ ˙Ó‡ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«¡∆¿≈¬»»«¿»¿

·e˙kL61È-cL Ï-‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â ∆»»≈»∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»
אבל ו"שֿדֿי" "אֿל" השמות באמצעות לאבות התגלה הקדושֿברוךֿהוא

Èz¯k� ‡Ï È"L¯ L¯Ùe ,Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLeלא ¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆≈≈«ƒ…ƒ«¿ƒ
ÌbLלאבותÌ‰Ïהתגליתי ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â ,ÈlL ˙ÈzÓ‡ ˙cÓa »∆¿ƒ«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¡∆«
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eb'כב l`xyi ipal xen` okl

הוי' ּבׁשם הּוא האמת ענין עּקר מּכלֿמקֹום, ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמת,
ׁשהם אמת, ּפעמים ד' וזהּו לעֹולם. הוי' ואמת ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּדוקא,
ּדהגם הוי', ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ּבכל ּבתׁשּובה, אֹופּנים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָד'
ד' יׁשנם ּבפרטּיּות הּנה אמת, הּוא הוי' ׁשם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּכללּות
ּכּנ"ל. הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ׁשהם ּבאמת, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמדרגֹות

ּב‡Ì�Óט) ב' יׁש ּגּופא אמת ּפעמים והםּבד' חינֹות, »¿»ְְְְֱִִֵֵֶָָ
ּפעמים וד' 'עזרת', ׁשּקדם אמת ּפעמים ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָֹד'
ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו ׁשּב'עזרת', ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻאמת
ּכמֹו ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות לד' מצרים ּביציאת ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻּכמֹו

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין העתידה. ּבּגאּלה הוי'62ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
ּבינייהּו טעמא ּופסיק הוי'63הוי', ׁשם ענין והּוא , ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

הוי' הּוא ּדלתּתא הוי' ּדׁשם ּדלעילא, הוי' וׁשם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָּדלתּתא
מהּוה ּדלעילא64מּלׁשֹון הוי' וׁשם לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּגאּלת ּבין ההפרׁש וזהּו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה הוי' ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּוא
אף הּנה מצרים, ׁשּבגאּלת העתידה, לּגאּלה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻמצרים
יׂשראל לבני אמר לכן ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ׁשם ּגּלּוי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיה
הּלׁשֹונֹות ד' ּכל ּומפרט וגֹו', אתכם והֹוצאתי הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָאני
ּדלתּתא הוי' ׁשם ּגּלּוי זה הרי מּכלֿמקֹום, ּגאּלה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשל
הוי' ׁשם ּגּלּוי יהיה לבא לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד,
ׁשּנתּגּלה הּתֹורה ּגּלּוי ּבין ּגם הפרׁש יׁש ולכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדלעילא.
ׁשּיתּגּלה הּתֹורה לגּלּוי מצרים יציאת אחרי ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּבמּתן
ּדתֹורה ּגליא ּבחינֹות, ב' יׁש ּבּתֹורה ּדהּנה לבא. ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעתיד
ּׁשהּתֹורה מה היינּו ּדתֹורה ּגליא הּתֹורה, ְְְְִִֶַַַַַָָָָּופנימּיּות
ּגּלּוי והּוא כּו', ׁשקר ׁשל ּוטענֹות אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָנתלּבׁשה
ׁשּׁשּי ּדלתּתא הוי' ׁשם מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה
הּתֹורה ענין הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות אבל ְְֲִִִַַַָָָָָלעֹולמֹות,
ּדלעילא הוי' ׁשם מּצד והּוא אנֹוׁשי, מּׂשכל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלמעלה
ּגּלּוי ׁשהיה מצרים ּביציאת ולכן, מהעֹולמֹות. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
מהּֿׁשאיןֿ ּדתֹורה, ּגליא רק אז נתּגּלה ּדלתּתא, הוי' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשם
ּתתגּלה ּדלעילא, הוי' ׁשם ּגּלּוי ׁשּיהיה לבא לעתיד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכן
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‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈ�Ú ¯wÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙Ó‡ ‡e‰ È-cL Ï-‡ ÌL≈≈««¡∆ƒ»»ƒ«ƒ¿«»¡∆
,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLaמהפסוק גם שמובן ÌÏBÚÏכפי 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Âהיינו ¿≈¬»»«¿»∆¡∆¬»»¿»

הוי'. שם ידי על דווקא לעולם נמשכת הקדושֿברוךֿהא של אמיתית" ש"מדה

Ì‰L ,˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„ e‰ÊÂעל eL˙a·‰רומזים ÌÈpÙB‡ '„ ¿∆¿»ƒ¡∆∆≈«ƒƒ¿»
למעלה, „'מלמטה ÏÎa¿»

,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»
'ÈÂ‰ ÌL ˙eÏÏkL Ì‚‰c«¬«∆¿»≈¬»»

˙Ó‡ ‡e‰לעיל כאמור ¡∆
בפסוק הוי'וכנרמז "ואמת

eiË¯Ùa˙לעולם", ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙B‚¯„Ó '„ Ì�LÈשונות ∆¿»«¿≈

˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‰L ,˙Ó‡a∆¡∆∆≈»ƒ
Ï"pk 'ÈÂ‰ ÌLcוכפי ¿≈¬»»««

הבא. בסעיף גם שמפרט

ÌÈÓÚt '„a Ì�Ó‡ (Ë»¿»¿¿»ƒ
˙B�ÈÁa '· LÈ ‡Ùeb ˙Ó‡¡∆»≈¿ƒ

שונות, „'ודרגות Ì‰Â¿≈
Ì„wL ˙Ó‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ¡∆∆…∆

Y '˙¯ÊÚ',"'וכו ויציב "אמת ∆¿«
˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„Â¿¿»ƒ¡∆

- '˙¯ÊÚ'aLאשרי "אמת ∆¿∆¿«
וכו'", הבחינותe‰fLאיש שתי ∆∆
גופא „'באמת ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈

BÓk ‰l‡b ÏL ˙B�BLÏ¿∆¿À»¿
'„Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Ì‰L∆≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿
BÓk ‰l‡b ÏL ˙B�BLÏ¿∆¿À»¿
‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba Ì‰L∆≈«¿À»»¬ƒ»
הגאולה של הלשונות ד' שאמנם

על מדובר זאת ובכל שווים הם

שבשם כשם שונות, בחינות שתי

שונות, בחינות יש עצמו הוי'

כדלהלן.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k62מידות בי"ג בתורה ¿ƒ

‰ÈÂ'הרחמים 'ÈÂ‰שתי ¬»»¬»»
זו, אחר זו הוי' ≈«ÈÒÙe˜פעמים
e‰ÈÈ�Èa ‡ÓÚË63ויש «¬»≈«¿

מדובר כי מפסיק, טעם ביניהם

שונות דרגות ÔÈ�Úבשתי ‡e‰Â¿ƒ¿«
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLשלמטה ≈¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌLÂ,שלמעלה'ÈÂ‰ ‡e‰ ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLc ¿≈¬»»ƒ¿≈»¿≈¬»»ƒ¿«»¬»»
‰e‰Ó ÔBLlÓ64˙BÓÏBÚÏ CiML מוגבלים,, ‰ÈÂ'ונבראים ÌLÂ ƒ¿¿«∆∆«»»»¿≈¬»»

˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ‡e‰ ‡ÏÈÚÏcבתוך ונמשך יורד שאינו ƒ¿≈»¬»»∆¿«¿»≈»»
‰È˙Ú„‰העולמות. ‰l‡bÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈¿À«ƒ¿«ƒ«¿À»»¬ƒ»

בכל אבל הוי' שם שכנגד גאולה של לשונות ד' יש הגאולות בשתי שאמנם

העניינים, שני בין הבדל יש È‰L‰זאת Û‡ ‰p‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚aL∆ƒ¿À«ƒ¿«ƒƒ≈«∆»»
Ï ·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌL Èelb'ÈÂ‰ È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎ ƒ≈¬»»¿∆»»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¬»»

‰l‡b ÏL ˙B�BLl‰ '„ Ïk Ë¯ÙÓe ,'B‚Â ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Âכנ"ל ¿≈ƒ∆¿∆¿¿»≈»«¿∆¿À»
‰¯Èבאריכות, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰Ê∆ƒ≈¬»»ƒ¿«»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈
Èelb ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ

.‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»
ÔÈa Ìb L¯Ù‰ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆¿≈«≈
‰lb˙pL ‰¯Bz‰ Èelbƒ«»∆ƒ¿«»

‰¯Bz ÔzÓaשהיהÈ¯Á‡ ¿««»«¬≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈשם והתגלות ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

מוגבלת, בדרגה Èel‚Ï¿ƒהוי'
„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«∆∆»ƒ

‡·Ïהעתידה הגאולה אחרי »…
הוי' שם בהתגלות שקשורה

והגבלה. ממדידה למעלה

'· LÈ ‰¯Bza ‰p‰c¿ƒ≈«»≈
‡ÈÏb ,˙B�ÈÁaהגלוי החלק ¿ƒ«¿»

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùe ‰¯B˙c¿»¿ƒƒ«»
‰Ó e�ÈÈ‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏb«¿»¿»«¿«
ÏÎNa ‰LaÏ˙� ‰¯Bz‰M∆«»ƒ¿«¿»¿≈∆
¯˜L ÏL ˙B�ÚËe ÈLB�‡¡ƒ¿»∆∆∆
כך כדי עד היא וההתלבשות

גם עוסקים התורה שבלימוד

טוענים דין בעלי שבהם במקרים

ירידה שזו שקר של טענות

של ורצונו חכמתו של גדולה

e‰Â‡הקדושֿברוךֿהוא ,'eÎ¿
‡e‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ Èelbƒ«»¿ƒ∆
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL „vÓƒ«≈¬»»ƒ¿«»

˙BÓÏBÚÏ CiMLהמוגבלים ∆«»»»
המוגבל, האנושי בשכל ומתלבש

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Ï·‡¬»¿ƒƒ«»
‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««»
,ÈLB�‡ ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¡ƒ
'ÈÂ‰ ÌL „vÓ ‡e‰Â¿ƒ«≈¬»»
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Óגילוי עיקר ולכן ≈»»
העלם מלהיות יחדל העולם כאשר לבוא לעתיד רק יהיה התורה פנימיות

אלוקות. על ‰ÈÂ'והסתר ÌL Èelb ‰È‰L ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»»ƒ≈¬»»
Ê‡ ‰lb˙� ,‡z˙Ïcתורה B˙c¯‰במתן ‡ÈÏb התורה¯˜ ופנימיות ƒ¿«»ƒ¿«»»««¿»¿»

בנסתר, ‰ÈÂ'נשארה ÌL Èelb ‰È‰iL ‡·Ï „È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…∆ƒ¿∆ƒ≈¬»»
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i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, ּפיהּו,65ּפנימּיּות מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֶַָָָ
לעתי ׁשּיתּגּלּו ּתֹורה טעמי על ּדקאי רׁש"י והּנה,ּופרׁש ד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשל ּתֹורה למּתן הכנה ׁשהיתה מצרים ׁשּביציאת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשם
ּגאּלה ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ּכל להיֹות הצרכּו ּדתֹורה ְְְְְְְִֶַַָָָָֻֻּגליא
ּגּלּוי יהיה ׁשאז העתידה ּבּגאּלה הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּנ"ל,
ּגאּלה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ּכל ּכן ּגם יהיּו הּתֹורה, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּפנימּיּות
הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' הם אּלּו לׁשֹונֹות ׁשד' ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָאּלא
ּתלּויים ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ּכיון והּנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא.

הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו עכׁשו66ּבמעׂשינּו ּגם לכן , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשהם ּכמֹו רק לא ׁשּבתׁשּובה הּמדרגֹות ד' להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹצריכֹות
הוי' ּבׁשם ׁשהם ּכמֹו ּגם אּלא ּדלתּתא, הוי' ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
ד' ּפעמים, ב' אמת ּפעמים ד' אֹומרים ולכן ְְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָּדלעילא.
הוי' ּבׁשם הּתׁשּובה ענין הּוא עזרת, קדם אמת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּפעמים

ּדלעילא. הוי' ּבׁשם הּתׁשּובה ענין הּוא ּבעזרת, אמת ּפעמים וד' ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדלתּתא,
ׁשם וגּלּוי הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ההכנה היא הּגלּות זמן ּבּמׁש זֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָועבֹודתנּו
ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבא לעתיד ׁשּיתּגּלה ּדלעילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהוי'
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כג i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, ּפיהּו,65ּפנימּיּות מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֶַָָָ
לעתי ׁשּיתּגּלּו ּתֹורה טעמי על ּדקאי רׁש"י והּנה,ּופרׁש ד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשל ּתֹורה למּתן הכנה ׁשהיתה מצרים ׁשּביציאת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשם
ּגאּלה ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ּכל להיֹות הצרכּו ּדתֹורה ְְְְְְְִֶַַָָָָֻֻּגליא
ּגּלּוי יהיה ׁשאז העתידה ּבּגאּלה הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּנ"ל,
ּגאּלה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ּכל ּכן ּגם יהיּו הּתֹורה, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּפנימּיּות
הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' הם אּלּו לׁשֹונֹות ׁשד' ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָאּלא
ּתלּויים ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ּכיון והּנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא.

הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו עכׁשו66ּבמעׂשינּו ּגם לכן , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשהם ּכמֹו רק לא ׁשּבתׁשּובה הּמדרגֹות ד' להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹצריכֹות
הוי' ּבׁשם ׁשהם ּכמֹו ּגם אּלא ּדלתּתא, הוי' ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
ד' ּפעמים, ב' אמת ּפעמים ד' אֹומרים ולכן ְְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָּדלעילא.
הוי' ּבׁשם הּתׁשּובה ענין הּוא עזרת, קדם אמת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּפעמים

ּדלעילא. הוי' ּבׁשם הּתׁשּובה ענין הּוא ּבעזרת, אמת ּפעמים וד' ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדלתּתא,
ׁשם וגּלּוי הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ההכנה היא הּגלּות זמן ּבּמׁש זֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָועבֹודתנּו
ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבא לעתיד ׁשּיתּגּלה ּדלעילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהוי'
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áéúëc .íéòìñ íéMîç ìòoa cre mixyr oan xkf iabl (b fk my) ©£¦¦§¨¦¦§¦
LMxr dide' ,miyiyíéMîç,'lwWrnyn ,xzeia lecbd jxrd `ede §¨¨¤§§£¦¦¤¤

.lecb xzei oi`y
m` :dpyna epipyåéãéa eéäiprd ly'åë äMîçxi`n iax ,mirlq ¨§¨¨£¦¨

.olek z` ozep ,mixne` minkge ,cg` rlq wx ozep ,xne`
:`xnbd zx`an.øéàî éaøc àîòè éàîc meynáéúkzyxta ©©£¨§©¦¥¦§¦

oikxráéúëe ,'íéMîç'dyxt dze`a,'ì÷L'ozepy rnynBà £¦¦§¦¤¤
íéMîç,ekxr itkì÷L Bà.ekxr itk el oi`e ipr `ed m` £¦¦¤¤

:`xnbd zl`eyïðaøåz` ozepy mixaeqd minkg ly mnrh edn - §©¨¨
:`xnbd daiyn .'lwy' xn`p ixd ,olekàeää['lwy'] df weqt - ©

éøòî äzàL ïéëøò ìëìàúàc àeä ì÷Mî íéúeçt eäé àì C- §¨£¨¦¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤¤©£¨
la` .rlqn zegt oikxr oi`y epcnll `adéì úéàc àëéäxzei ¥¨§¦¥

,rlqnàø÷ øîà(g fk my) oikxr zyxtalr odMd Fz` Kixrde' ¨©§¨§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥©
iRúâOî Bãé éøäå ,'øãBpä ãé âéOz øLàokle ,rlqn xzei mlyl ¦£¤©¦©©¥©£¥¨©¤¤

.el yiy dn lk zzl jixv
:`xnbd zl`ey,øéàî éaøå,'xcepd ci biyz xy`' xn`p ixd §©¦¥¦

.rlq wx ozepy xaeq recne ,el yiy dn lk zzl jixvy rnyne
:`xnbd daiynàeää['xcepd ci biyz xy`'] df weqt -løãBpä ãé ©©©¥

àúàc àeä øcépä ãé àìåly eci zbyd itl mipcy epcnll `a - §Ÿ©©¦¨©£¨
`le ipr jxr ozep ,xiyr jixrdy ipr oebk ,xcipd ly `le xcepd

.xiyr jxr
:`xnbd zl`eyïðaøåbiyz xy`' weqtdn minkg micnel cvik - §©¨¨

lyl jixvy ,'xcepd ci`a df weqt ixde ,zbyn eci xy` lk z` m

daiyn .xcipd ly `le xcepd ly eci zbyd itl mipcy epcnll
ly eci zbyd itl mipcy epcnll `a df weqty it lr s` :`xnbd

,xcepddépéî ìB÷L úâOî Bãéc àëéäc dpéî úòîL àìénî åàì̈¦¥¨¨§©¦¨§¥¨§¨©¤¤§¦¥
m`y ,'biyz xy`' xn`py `xwn ly eheytn rnyn df oi` m`d -
yi m`y micnel okle .el yiy dn lk z` epnn lehil yi zbyn eci

.mlek z` ozep ,mirlq dyng el
dfa minrt izy jixrnd ipr ly epic z` x`an dad` xa `c` ax

:df xg`øîàå ,íéòìñ Lîç åéãéa eéä ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨§¨¨¨¥§¨¦§¨©
òaøà ïúðå ,éìò ékøò øîàå øæçå ,éìò ékøòmirlqäiðMì- ¤§¦¨©§¨©§¨©¤§¦¨©§¨©©§©©§¦¨

,ipyd lr dligza odkd ekixrdy meyn ,ipyd xcpd melyzl
åokn xg`lrlq ozpäðBLàøì ãçà,oey`xd xcpd melyzl -àöé §¤¨¨¦¨¨¨

éãémelyz,ïäézLdn lk z` zzl jixvy mixaeqd minkgl s` §¥§¥¤
.el yiy

:`xnbd zx`an.àîòè éàîmeyn `vi ipyd melyz icillky ©©£¨
y mewn lka `edL øçeàî áBç ìòae ,ipyd zeabl epic,äáâå íãw ©©§¨¤¨©§¨¨
,äáb äábM äîipyd excp z` rextle micwdl leki o`k s` ok m`e ©¤¨¨¨¨

oi`e .oey`xd excpl oerxt ick x`yi `l jkay s` lr ,oey`xd iptl
mirlqd zyng lk z` ozp `l ixd ipyd excp ici `vi ji` zeywdl

oky ,el eidyäðBLàøì ãaòLî äiðMì áéäéc àðcéòaozpy onfa - §¦§¨§¨¦©§¦¨§©§©¨¦¨
s`e ,oey`xl careyn xak df did ,ipyd xcpd melyzl etqk z`

c meyn ,`vi oey`xd melyz ici s`e .ely epi` el ozpy dnàðcéòa§¦§¨
déì úéì ez äðBLàøì áéäécel did `l oey`xl ozpy onfay - §¨¦¨¦¨¥¥

.el xy` lk z` ozpe ,cg` rlq `l`

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

המשך ביאור למס' ערכין ליום שישי עמ' ב



כד

.i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

דובר‡ הסיפורים1. גם אלא הדינים, רק לא שבתורה, הענינים שכל רבות, פעמים תורה2כבר – הוראה הם ,

הוראה התורה.3מלשון נצחיות ענין וזהו הדורות. כל סוף עד מקום, ובכל זמן בכל –

נצחיות מצד הנה אלה, בדורותנו שייך שאינו ומצב מעמד עם הקשורים והמאורעות הסיפורים שגם והיינו,
דור. בכל הוראה הם גם התורה,

מצרים: יציאת אודות הסיפורים ומכלֿשכן התורה, סיפורי לכל בנוגע הוא האמור

בכל האדם של הרוחנית בעבודה ישנו מצרים יציאת שענין כיון יום, בכל היא מצרים יציאת זכירת מצות
בתניא באריכות הזקן אדמו"ר שמבאר כפי אור'4יום, מספרת5וב'תורה שהתורה הסיפורים שכל בוודאי כן, ואם .

ברוחניות. מצרים" "יציאת באופן גם הוראה הם בגשמיות, ממצרים ישראל של יציאתם אופן אודות

זהו והרי מצרים. וגאוות פרעה גאוות נשברה שעלֿידם המכות, עשר עלֿידי היתה מצרים יציאת התחלת
כו'. צפרדע דם, – המכות אודות מסופר שבהם פרשתנו, תוכן

במצרים.· והגלות השעבוד קושי אודות היא פרשתנו התחלת .

פרשת (בסוף שאלתו על רבינו למשה הקב"ה מענה שהם גו'", אברהם אל "וארא בתיבות מתחילה הפרשה
עמך". את הצלת לא והצל גו' הזה לעם הרעותה "למה שמות)

שהוא רבינו, משה אצל שאפילו עד – ומכופל כפול חושך – כך כל חזק והחושך כך, כל קשה היתה הגלות
הזה". לעם הרעותה "למה ושאל לזה, מקום היה לא בשכלו אפילו הנה דקדושה, והשכל החכמה תכלית

"לכן הקב"ה מענה את לישראל מסר רבינו משה כאשר כן, לאחרי והוצאתיוגם הוי' אני ישראל לבני אמור
גו'" מצרים סבלות מתחת קשה"6אתכם ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא – גאולה של לשונות .7וד'

אני ישראל לבני אמור "לכן שכתוב כמו אז, שנתגלה הוי', שם של הרגיל מגדר היוצא הגילוי ,ied"8'אפילו

גו'". משה אל שמעו "ולא ולכן אצלם, הגלות את זה גילוי שבר לא – ביותר נעלה גילוי שהוא

ש"שכינה רבינו, משה היה השליח שהרי הקב"ה, דברי את שמסר השליח מצד היתה לא שהאשמה ובוודאי
משה" של גרונו מתוך הקב"ה9מדברת דברי את למסור וכלי צינור היה דמשה הגשמי הגוף שאפילו דהיינו ,

שהם. כמות

כידוע בשעת10– הגשמיות התפשטות להיות צריך היה הנביאים כל שאצל הנביאים, לכל משה בין החילוק
אבל בלבד), דמות (בבחינת ב"כה" התנבאו – לאחריֿזה ואפילו לזה, כלי היה לא הגשמי שגופם כיון הנבואה,

ב"זה" והתנבא עמדו", על "עומד הנבואה בשעת רבינו את11משה למסור וכלי צינור היה הגשמי שגופו כיון ,
– שהוא. כמות הוי' דבר

האבות" אל "וארא דיבורו: בתחילת הקב"ה שהזכיר אבות, זכות זכרון היה לזה אבות12ונוסף זכות שזכרון ,

במשנה שמצינו כפי גדול, סיוע ישני13הוא זכות "להזכיר שבחברון", עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו
בפרט.14חברון" תמיד ובקרבן בכלל הקרבנות בעבודת סיוע שזהו ,
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שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוסי"ג) (עד זו שיחה
ניתוספו זו במהדורא ואילך. 119 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
א.2) קנב, זח"ג ראה
בשם3) בראשית ר"פ מּפראג) (למהר"ל גו"א ב. נג, שם ַראה

ח). יט, (לתהלים הרד"ק
פמ"ז.4)
ואילך.5) ב נז, פרשתנו
ו.6) ו, פרשתנו
ט.7) שם,
הוי'8) ושמי שדֿי באֿל גו' אברהם אל ש"וארא l`לאחרי

(מהנחה להאבות גם נתגלה שלא גילוי שזהו דהיינו להם", נודעתי
מוגה). בלתי

טו.9) פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, (ברע"מ). א רלב, זח"ג ראה
יט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר

ה"ו.10) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם
מטות.11) ר"פ ופרש"י ספרי
פרשתנו.12) ריש פרש"י
א.13) ל, תמיד סע"א. כח, יומא
שם,14) יומא פרש"י וראה סתכ"ג. ח"א בשו"ת הרשב"א לשון

ה"א). פ"ג יומא (מירושלמי ואיבעית ד"ה ע"ב ריש

i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

ביותר. גדול סיוע שזהו בעצמו, הקב"ה עלֿידי היה אבות זכות זכרון מזו: יתירה

(ג) משה; עלֿידי הגילוי (ב) גאולה; של לשונות וד' הוי' שם גילוי (א) אלו: מעלות כל על הבט ומבלי
ולא הגלות, שבירת התחלת עליהם פעל לא עדיין זה כל – בעצמו הקב"ה ועלֿידי (ד) אבות; זכות הזכרת

הגאולה. ענין אצלם הונח

ש בלבד זו באופןולא אפילו אלא – ביותר גדולה התאמתות – ראיה של באופן זה ענין אצלם הונח לא
שמיעה בלבד15של והשגה הבנה "ולא16– הדבר, אצלם הונח לא –erny."'גו

התחילו‚ הם שדוקא המכות, אודות מסופר הפרשה בהמשך אבל הפרשה. בתחילת מבואר – האמור כל .

כנ"ל. ותוקפה, חוזקה על הבט מבלי הגלות, את לשבור
הרוחנית: מצרים ביציאת יום, בכל ואחד, אחד כל בעבודת הוראה וזוהי

שעבודתו דהיינו דקדושה, מצרים בחינת זה אם הן – גדול בתוקף אצלו הוא ש"מצרים" כך על הבט מבלי
דלעומתֿזה, מצרים זה אם אפילו או וגבולים, מצרים מוגבלת, היא עבודתו ובמילא ודעת, טעם עלֿפי היא
לשבור ביכולתו המכות, עבודת עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, – אצלו חסרה ודעת טעם שעלֿפי העבודה שאפילו דהיינו

בנשמתו. גאולה ולפעול דמצרים, החוזק את

לדם.„ נהפכו – הנילוס מי – המים דם. – היתה מצרים גלות את ששברה הראשונה המכה .

ולח קר הוא המים באבות17טבע שכתוב כמו חיּות, היא קדושה כי הקדושה, היפך היא קרירות בכלל, .

נתן הדבוקים18דרבי כל את מונה ולאחריֿזה חיים", נקרא ש"הקב"ה לראש לכל ומונה חיים", נקראו "עשרה :
דקדושה. והחיּות החמימות היפך היא – קרירות אבל חמימות, עמה מביאה חיּות בהקב"ה.

מזה מתחילים קדושה, לעניני קרירות ישנה כאשר הקרירות. – הוא לשבור שצריכים הראשון הדבר כלומר:
קרירות. – במים הראשונה המכה היתה ולכן לקדושה. המנגדים הענינים כל

התורה‰ מספרת – המכה? היתה מים באיזה אשר19. ב"מים :xe`ia"20.הנילוס נהר במי –

קדושה, לעניני קרירות (ב) הקדושה. מצד שבאה העולם, לעניני קרירות (א) אופנים: שני ישנם בקרירות
כנ"ל. הקליפות, כל התחלת שהיא

הבאים מים (א) מים: סוגי שני ישנם שכתובdlrnlnוכן כמו "למטר21, :minydהקרירות שהוא מים", תשתה
מים (ב) ux`lדקדושה. zgzny.דקליפה קרירות –

נאמר ולכן השניה, מדרגא היו הנילוס נהר "22מי הלשון לנילוס, באdlerבנוגע שאינו כיון לקראתו",
לארץ. שמתחת מהמים אלא מלמעלה,

רע. מיני כל נמשכו שמשם מצרים, של זרה' ה'עבודה היו – לקדושה הקרירות דהיינו – אלו נילוס ומי
הקרירות. ענין – היאור מי שבירת לראש לכל היתה מצרים, דגאון השבירה כשהתחילה ולכן,

Âשכתוב כמו חמימות, חיּות, הוא דם לדם. נהפכו הם – מהמים? נעשה מה "ויהפכו23. הנפש". הוא הדם "כי
נרגא" ביה לשדי אבא וביה ד"מיניה חמימות, נעשה הקרירות במקום – לדם" ביאור אשר המים .24כל

נאמר שבתחלה הטעם גם יובן תיבת25ובזה להוסיף נוגע מה ולכאורה, ביבשת", "לדם ישתנו שהמים
שאפילו היה והחידוש דביקות, – הלחלוחית מעלת אפילו בה אין שיבשה כיון הוא, הענין אלא "ביבשת"?

חיּות. יהיה ביבשה

Ê,מהקדושה יותר הוא רחוק יותר, מועטה שבו שהחיּות הסוג – ומדבר חי צומח, דומם, הסוגים בארבעת .
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ובכ"מ.15) ויחי. ר"פ תו"א ראה
לראי'",16) שמיעה דומה ש"אינה ט) יט, יתרו (מכילתא כידוע

בראי', מההתאמתות הרבה פחותה היא בשמיעה שההתאמתות כיון
מוגה). בלתי (מהנחה אלי' לבוא יותר קל ולכן

ה"ב.17) פ"ד יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
יו"ד.18) פל"ד,
כ.19) ז, פרשתנו

ב.20) כח, זח"ב ראה
יא.21) יא, עקב
יו"ד.22) מז, ויגש עה"ת פרש"י פמ"ב. בראשית אגדת
כג.23) יב, ראה פ'
ובגמרא:24) (פל"א). בתניא הלשון (כ"ה ב לט, בי'lifipסנהדרין
נרגא).
ט.25) ד, שמות
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ביותר. גדול סיוע שזהו בעצמו, הקב"ה עלֿידי היה אבות זכות זכרון מזו: יתירה

(ג) משה; עלֿידי הגילוי (ב) גאולה; של לשונות וד' הוי' שם גילוי (א) אלו: מעלות כל על הבט ומבלי
ולא הגלות, שבירת התחלת עליהם פעל לא עדיין זה כל – בעצמו הקב"ה ועלֿידי (ד) אבות; זכות הזכרת

הגאולה. ענין אצלם הונח

ש בלבד זו באופןולא אפילו אלא – ביותר גדולה התאמתות – ראיה של באופן זה ענין אצלם הונח לא
שמיעה בלבד15של והשגה הבנה "ולא16– הדבר, אצלם הונח לא –erny."'גו

התחילו‚ הם שדוקא המכות, אודות מסופר הפרשה בהמשך אבל הפרשה. בתחילת מבואר – האמור כל .

כנ"ל. ותוקפה, חוזקה על הבט מבלי הגלות, את לשבור
הרוחנית: מצרים ביציאת יום, בכל ואחד, אחד כל בעבודת הוראה וזוהי

שעבודתו דהיינו דקדושה, מצרים בחינת זה אם הן – גדול בתוקף אצלו הוא ש"מצרים" כך על הבט מבלי
דלעומתֿזה, מצרים זה אם אפילו או וגבולים, מצרים מוגבלת, היא עבודתו ובמילא ודעת, טעם עלֿפי היא
לשבור ביכולתו המכות, עבודת עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, – אצלו חסרה ודעת טעם שעלֿפי העבודה שאפילו דהיינו

בנשמתו. גאולה ולפעול דמצרים, החוזק את

לדם.„ נהפכו – הנילוס מי – המים דם. – היתה מצרים גלות את ששברה הראשונה המכה .

ולח קר הוא המים באבות17טבע שכתוב כמו חיּות, היא קדושה כי הקדושה, היפך היא קרירות בכלל, .

נתן הדבוקים18דרבי כל את מונה ולאחריֿזה חיים", נקרא ש"הקב"ה לראש לכל ומונה חיים", נקראו "עשרה :
דקדושה. והחיּות החמימות היפך היא – קרירות אבל חמימות, עמה מביאה חיּות בהקב"ה.

מזה מתחילים קדושה, לעניני קרירות ישנה כאשר הקרירות. – הוא לשבור שצריכים הראשון הדבר כלומר:
קרירות. – במים הראשונה המכה היתה ולכן לקדושה. המנגדים הענינים כל

התורה‰ מספרת – המכה? היתה מים באיזה אשר19. ב"מים :xe`ia"20.הנילוס נהר במי –

קדושה, לעניני קרירות (ב) הקדושה. מצד שבאה העולם, לעניני קרירות (א) אופנים: שני ישנם בקרירות
כנ"ל. הקליפות, כל התחלת שהיא

הבאים מים (א) מים: סוגי שני ישנם שכתובdlrnlnוכן כמו "למטר21, :minydהקרירות שהוא מים", תשתה
מים (ב) ux`lדקדושה. zgzny.דקליפה קרירות –

נאמר ולכן השניה, מדרגא היו הנילוס נהר "22מי הלשון לנילוס, באdlerבנוגע שאינו כיון לקראתו",
לארץ. שמתחת מהמים אלא מלמעלה,

רע. מיני כל נמשכו שמשם מצרים, של זרה' ה'עבודה היו – לקדושה הקרירות דהיינו – אלו נילוס ומי
הקרירות. ענין – היאור מי שבירת לראש לכל היתה מצרים, דגאון השבירה כשהתחילה ולכן,

Âשכתוב כמו חמימות, חיּות, הוא דם לדם. נהפכו הם – מהמים? נעשה מה "ויהפכו23. הנפש". הוא הדם "כי
נרגא" ביה לשדי אבא וביה ד"מיניה חמימות, נעשה הקרירות במקום – לדם" ביאור אשר המים .24כל

נאמר שבתחלה הטעם גם יובן תיבת25ובזה להוסיף נוגע מה ולכאורה, ביבשת", "לדם ישתנו שהמים
שאפילו היה והחידוש דביקות, – הלחלוחית מעלת אפילו בה אין שיבשה כיון הוא, הענין אלא "ביבשת"?

חיּות. יהיה ביבשה

Ê,מהקדושה יותר הוא רחוק יותר, מועטה שבו שהחיּות הסוג – ומדבר חי צומח, דומם, הסוגים בארבעת .
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ובכ"מ.15) ויחי. ר"פ תו"א ראה
לראי'",16) שמיעה דומה ש"אינה ט) יט, יתרו (מכילתא כידוע

בראי', מההתאמתות הרבה פחותה היא בשמיעה שההתאמתות כיון
מוגה). בלתי (מהנחה אלי' לבוא יותר קל ולכן

ה"ב.17) פ"ד יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
יו"ד.18) פל"ד,
כ.19) ז, פרשתנו

ב.20) כח, זח"ב ראה
יא.21) יא, עקב
יו"ד.22) מז, ויגש עה"ת פרש"י פמ"ב. בראשית אגדת
כג.23) יב, ראה פ'
ובגמרא:24) (פל"א). בתניא הלשון (כ"ה ב לט, בי'lifipסנהדרין
נרגא).
ט.25) ד, שמות
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הוא וכן חי. ואחריו צומח, אחריו מקדושה, ביותר הרחוק הדבר הוא – דומם כנ"ל. חיּות, היא קדושה שהרי
עש יצירה בריאה אצילות העולמות בד' דומםגם בדוגמת הוא גובר, הרע שבו שעשיה, – הלאה.26יה וכן ,

שזהו ומובן, הקרירות. ענין ישנו בבעליֿחיים גם אבל בדומם, שהם כפי וחמימות קרירות הם – ודם מים
"ושרץ הצפרדעים, הם אלו – המכות עשר בין מהמים. שנבראו בעליֿחיים באותם ,27צפרדעים"xe`idבעיקר

בראשית ימי בששת הדגים בבריאת ומדרש28כמו בגמרא כמסופר וכו', בנהרות שטה שצפרדע ועד שכדי29, ,

הנהר. את מעבירתו והצפרדע צפרדע, על אותו מושיבים הנהר, את לעבור יוכל שעקרב

הקרירות ותוקף קר, בטבע הוא גם עקרב אינו30– ולכן מאש, בתכלית היפך אינו מים, אינו ומכלֿמקום .
המים בריאת היא צפרדע אבל לשוט. האש.31יכול היפך ,

Áהחידוש מהו ולכאורה, "בתנוריך", נכנסו הם שדוקא – לצפרדעים בנוגע רבותא שמצינו מה יובן ובזה .
בזה?

מסירותֿנפש להם שהיתה מכך לומדים ז"ל חכמינו מצרים,32– ארץ בכל ללכת אותם ציוה שהקב"ה שכיון ,

– וערוב. בכנים גם כן היה לא למה ביאור זה אין אבל בתנורים. גם נכנסו

כמו הקצה, אל הקצה מן אפילו בתכלית, מסירותֿנפש הראו בכך הדבר: מובן לעיל האמור עלֿפי אבל
אל הקצה מן היפך אש, – בוערים בתנורים נכנסו ואףֿעלֿפיֿכן היאור", "ושרץ – המים מן שהם צפרדעים

הקצה.

Ëגשמיות של לענינים דקדושה הקרירות דהיינו פרעה, של התחום כל את להכות כדי באה הצפרדע .

וחומריות.
וגבהותֿהרוח החום את לכבות שהלכו דהיינו ובמשארותיך", "בתנוריך נכנסו שהצפרדעים בכך הענין וזהו

החמימות. ענין ישנו זה' ב'לעומת גם כי ה'קליפה', של השקרית

איזה ב'קליפה' שיהיה בהכרח הבחירה, ענין להיות שיוכל כדי מ"מ, קרירות, היא שקליפה לעיל שדובר ואף
אדם" בפני "כקוף הפחות לכל לקדושה, קאך")33דמיון ("דער הרתיחה – החום ענין ישנו ב'קליפה' גם ולכן ,ָ

הזה. עולם בעניני

È:'ב'עבודה מהאמור ההוראה .

עבודה דקדושה, ממצרים היציאה אופן גם הוא (עלֿדרךֿזה דלעומתֿזה, ממצרים ולצאת להיפטר בכדי
דלעומתֿזה) ממצרים היציאה היא בעיקר שנוגע מה אבל ודעת. טעם שעלֿפי

הקרירות. היא רע מיני כל התחלת כי הקדושה, בעניני וחיּות חמימות להכניס יש

הפכיים, דברים עושה אינו הרי בקדושה, ("קאך") והתלהבות חיּות שאין כך כל הרעש מה לחשוב: ָיכולים
בקדושה? והתלהבות חיּות שאין איכפת ולמי

וגם בקדושה, והתלהבות חיּות (ללא שם ולא כאן לא להיות שאפשר שחושבים, כמו זה שאין לדעת, יש
מצרים, בטומאת סוףֿסוף מונחים נעשים לקדושה, קרירות יש אם כי, רע), בעניני והתלהבות חיּות ללא

רחמנאֿליצלן.

בשעה שאפילו מאלקות, יתפעל שלא יהודי לקרר כדי כך כל רבים והשתדלות כוחות היצרֿהרע משקיע ולכן
שכל מאמין עצמך אתה הרי זה, מענין להתפעל לך מה וטוען: היצרֿהרע אליו בא גלוי, ומופת נס שרואה
ששלש פשיטא כן ואם מקום, תופסים אינם העולמות כל שלגביו יכול, כל הוא והקב"ה מהקב"ה, באים הענינים
שאמר ו"מי "שמן", אותיות בצירוף "חמץ" אותיות צירוף להחליף וביכולתו אצלו, מקום תופסים אינם אותיות

וידליק" לחומץ יאמר הוא וידליק מהכלים?34לשמן ולצאת להתפעל אתה צריך ומדוע ,
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וש"נ.26) .108 ע' ח"ו לקו"ש ראה
כח.27) ז, פרשתנו
ב.28) פ"י, שמו"ר
ארץ.29) ויתרון ח) ה, (קהלת עה"פ פ"ה קה"ר א. מא, נדרים
סע"ב.30) כח, ע"ז

ג.31) פ"י, שמו"ר
ב.32) כט, זח"ב וראה .28 שבהערה שמו"ר ב. נג, פסחים
שנח.33) ע' אור יהל גם וראה א. נח, ב"ב וראה ב. קמח, זח"ב
א.34) כה, תענית
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לטומאת המקור שזהו לקדושה, קרירות בו ולפעול אלקית, מהתפעלות אותו לקרר היא היצרֿהרע כוונת
מצרים.

ולהתלהב לחיות להתחיל "דם", – הוא מ"מצרים" להיפטר כדי לעשות שיש הראשון שהדבר לזכור יש ולכן
קדושה. של בענינים

לעניני הקרירות את בעצמו לפעול הוא צריך כך דם, – בקדושה החמימות את בעצמו לפעול שצריך וכשם
אלו תנועות שתי ועלֿידי דם, – טוב" "ועשה צפרדע, – מרע" ד"סור התנועות ב' הם שהם צפרדע, – העולם

ממצרים. יוצאים וענפיהם

‡Èהידוע המשל עלֿפי טוב", "ועשה ולאחריֿזה מרע", "סור תחלה – הוא העבודה סדר בכלל, שכאשר35. ,

אפשר אז ורק כו', המלוכלכים הדברים כל את לפנות יש לראש לכל הרי ודם, בשר למלך דירה לעשות רוצים
למלך. ראויה דירה ולעשותה נאים כלים להכניס

"סור ולאחריֿזה טוב" "ועשה תחלה – להיפך הוא הסדר למטה מלמעלה אבל למעלה. מלמטה סדר זהו
מרע". "סור שיהיה הפועלים ביותר, נעלים גילויים מלמעלה שמגלים דהיינו מרע",

מרע". "סור – צפרדע ולאחריֿזה טוב", "ועשה – דם היה תחלה לכן מלמעלה, באו שהמכות ומכיון

·Èהדורות לכל הוראה הם בתורה הסיפורים שכל כיון מכלֿמקום, למטה, מלמעלה הוא זה שסדר אף .

טוב". ב"ועשה התחלה של סדר גם להיות שצריך הוראה הוא זה ענין גם הרי כנ"ל, בעבודתנו,
מהר"ש אדמו"ר אז36וכמאמר האלט איך און אריבער, מען דארף ארונטער ניט מ'קען אז זאגט וועלט "די :ַַַַַַָ

סבור ואני מלמעלה, לדלג יש מלמטה לילך איֿאפשר שכאשר סבור (העולם אריבער" לכתחילה ַַמ'דארף
מלמעלה). לדלג לכתחילה שצריכים

בדרך החושך כבר ידחה ואזי אור, ריבוי לגלות יותר, למעלה לכתחילה הליכה של סדר גם להיות ִֶָצריך
ממילא.

‚Èמלמטה בדרך הוא הסדר דתורה גליא מצד התורה. לפנימיות דתורה גליא בין החילוק גם הוא זה מעין .

בדורות ובפרט באור. מיד מתחילים – להיפך הוא הסדר התורה, פנימיות מצד הכבד. אל הקל מן למעלה,
כדי בעבר דרושים שהיו הכנות דורשים ולא תנאים מעמידים ולא לכל, התורה פנימיות מגלים האחרונים,

– כולם עם התורה פנימיות לומדים היום התורה. פנימיות ללמוד הידועdvtdלהתחיל המשל ועלֿפי דוקא,
הזקן המלך.37מאדמו"ר שבכתר היקרה האבן אודות

– דקדושה והחיּות מהלהט החל התורה, פנימיות והפצת גילוי של הדרך – ממצרים לצאת הדרך וזוהי
ד תבוא ואז הרע."דם", חיית

במילא מגבולו, לגמרי נדחות הטמאות קליפות שלש וכאשר –38– עליה. נוגה, בקליפת נעשית

ולאחריֿזה בנפשו, הפרטית הגאולה את פועל צאתך39ועלֿידיֿזה "כימי אשר הכללית, הגאולה את גם
נפלאות" אראנו מצרים בימינו.40מארץ במהרה ,

***

„È.'הוי אני ישראל לבני אמור לכן המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

ÂËטבת לכ"ד הסמוך שבתֿקודש במוצאי נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק התוועד תרס"ז בשנת .41.

טבת כ"ד בליל האמצעי.42ולאחריֿזה, אדמו"ר של חלומו סיפור בענין דיבר ,
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ובכ"מ.35) ג. ע, בלק לקו"ת ראה
תריז.36) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
שכו37) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך.
ב).38) (מז, פל"ז תניא

בנפשם39) הפרטית הגאולה את יפעלו נוספים שיהודים עי"ז
מוגה). בלתי (מהנחה

טו.40) ז, מיכה
ואילך.41) 78 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך.42) 85 ס"ע שם סה"ש
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לטומאת המקור שזהו לקדושה, קרירות בו ולפעול אלקית, מהתפעלות אותו לקרר היא היצרֿהרע כוונת
מצרים.

ולהתלהב לחיות להתחיל "דם", – הוא מ"מצרים" להיפטר כדי לעשות שיש הראשון שהדבר לזכור יש ולכן
קדושה. של בענינים

לעניני הקרירות את בעצמו לפעול הוא צריך כך דם, – בקדושה החמימות את בעצמו לפעול שצריך וכשם
אלו תנועות שתי ועלֿידי דם, – טוב" "ועשה צפרדע, – מרע" ד"סור התנועות ב' הם שהם צפרדע, – העולם

ממצרים. יוצאים וענפיהם

‡Èהידוע המשל עלֿפי טוב", "ועשה ולאחריֿזה מרע", "סור תחלה – הוא העבודה סדר בכלל, שכאשר35. ,

אפשר אז ורק כו', המלוכלכים הדברים כל את לפנות יש לראש לכל הרי ודם, בשר למלך דירה לעשות רוצים
למלך. ראויה דירה ולעשותה נאים כלים להכניס

"סור ולאחריֿזה טוב" "ועשה תחלה – להיפך הוא הסדר למטה מלמעלה אבל למעלה. מלמטה סדר זהו
מרע". "סור שיהיה הפועלים ביותר, נעלים גילויים מלמעלה שמגלים דהיינו מרע",

מרע". "סור – צפרדע ולאחריֿזה טוב", "ועשה – דם היה תחלה לכן מלמעלה, באו שהמכות ומכיון

·Èהדורות לכל הוראה הם בתורה הסיפורים שכל כיון מכלֿמקום, למטה, מלמעלה הוא זה שסדר אף .

טוב". ב"ועשה התחלה של סדר גם להיות שצריך הוראה הוא זה ענין גם הרי כנ"ל, בעבודתנו,
מהר"ש אדמו"ר אז36וכמאמר האלט איך און אריבער, מען דארף ארונטער ניט מ'קען אז זאגט וועלט "די :ַַַַַַָ

סבור ואני מלמעלה, לדלג יש מלמטה לילך איֿאפשר שכאשר סבור (העולם אריבער" לכתחילה ַַמ'דארף
מלמעלה). לדלג לכתחילה שצריכים

בדרך החושך כבר ידחה ואזי אור, ריבוי לגלות יותר, למעלה לכתחילה הליכה של סדר גם להיות ִֶָצריך
ממילא.

‚Èמלמטה בדרך הוא הסדר דתורה גליא מצד התורה. לפנימיות דתורה גליא בין החילוק גם הוא זה מעין .

בדורות ובפרט באור. מיד מתחילים – להיפך הוא הסדר התורה, פנימיות מצד הכבד. אל הקל מן למעלה,
כדי בעבר דרושים שהיו הכנות דורשים ולא תנאים מעמידים ולא לכל, התורה פנימיות מגלים האחרונים,

– כולם עם התורה פנימיות לומדים היום התורה. פנימיות ללמוד הידועdvtdלהתחיל המשל ועלֿפי דוקא,
הזקן המלך.37מאדמו"ר שבכתר היקרה האבן אודות

– דקדושה והחיּות מהלהט החל התורה, פנימיות והפצת גילוי של הדרך – ממצרים לצאת הדרך וזוהי
ד תבוא ואז הרע."דם", חיית

במילא מגבולו, לגמרי נדחות הטמאות קליפות שלש וכאשר –38– עליה. נוגה, בקליפת נעשית

ולאחריֿזה בנפשו, הפרטית הגאולה את פועל צאתך39ועלֿידיֿזה "כימי אשר הכללית, הגאולה את גם
נפלאות" אראנו מצרים בימינו.40מארץ במהרה ,

***

„È.'הוי אני ישראל לבני אמור לכן המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

ÂËטבת לכ"ד הסמוך שבתֿקודש במוצאי נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק התוועד תרס"ז בשנת .41.

טבת כ"ד בליל האמצעי.42ולאחריֿזה, אדמו"ר של חלומו סיפור בענין דיבר ,
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ובכ"מ.35) ג. ע, בלק לקו"ת ראה
תריז.36) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
שכו37) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך.
ב).38) (מז, פל"ז תניא

בנפשם39) הפרטית הגאולה את יפעלו נוספים שיהודים עי"ז
מוגה). בלתי (מהנחה

טו.40) ז, מיכה
ואילך.41) 78 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך.42) 85 ס"ע שם סה"ש
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נדפסו שכבר כיון הדברים, פרטי על עתה אחזור הענין:43לא נקודת על רק אחזור אלא ,

מעבר המגיד הרב כ"ק ועבר מים, נהר רוחב פני על עץ דף מונח שהיה – האמצעי אדמו"ר חלום תוכן
כלל. התנענע ולא הדף, על הזקן, רבנו אביו, עבר ואחרֿכך והתנענע, הדף על לעבר

(דהיינו הרבי מתפלא? הנך מה הזקן: רבנו לו אמר הזקן, לרבנו החלום אודות האמצעי אדמו"ר כשסיפר
כן. גם תשובה בעלי הרבה לאֿל תודה עשיתי ואנכי צדיקים, עשה המגיד) הרב

ÊË:צדיקים על תשובה בעלי במעלת הדברים פירוש אפשר בדרך לומר ויש .
ז"ל44מבואר רבותינו מאמר כלל45בטעם יחשוב לא שאם למעלה", ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל

ישאר ולא העולם, אותו יבלבל העולם, בעניני לעסוק כשיצא התפילה, לאחר הרי התפילה, בשעת העולם אודות
יחשוב התפילה בשעת שגם דהיינו למטה", "עיניו להיות צריך התפילה בשעת ולכן מהתפילה. רושם שום אצלו

אלק עם גופא העולם את לאחד העולם, מהתפילה.אודות הרושם אצלו ישאר העולם בעניני כשיעסוק גם ואז, ות,

תשובה': ו'בעלי צדיקים בין החילוק לבאר יש ועלֿדרךֿזה

הדבר, תוצאות יהיו מה לדעת אין רע, של ענין לו יזדמן אם ולכן, מעולם, לרע שייכות לו היתה לא – צדיק
דהשתלשלות והדרגה בסדר היא עבודתו שכל .46כיון

להתיירא, מה לו אין – כו' הענינים כל את עבר וכבר הרע, מציאות אודות שיודע תשובה', 'בעל מהֿשאיןֿכן
מהשתלשלות. למעלה היא שעבודתו כיון בשלימותו, ישאר שיילך מקום שבכל ומובטחים

כשצריך גם הנה תשובה', ד'בעלי המעלה מצד כי הדף, על כשעבר התנענע לא הזקן שרבינו הטעם וזהו
הזידונים" "מים דרך תמיד.47לעבור בו שבטוחים כיון מתנענע, אינו אז גם ,

ÊÈפעמים כמה ונתבאר שבט, חודש מברכים שבת היא זו שבת החודש.48. ימי כל כוללת מברכים ששבת
הדור. נשיא של ההילולא יום בו, העשירי יום – היא אלינו בנוגע שבט חודש של העיקרית והנקודה

אודות תרס"ז בשנת שאמר אביו, בשם אודותה שסיפר עבודה אותה היתה ימיו כל אדמו"ר מו"ח כ"ק עבודת
תשובה'. 'בעלי עשיית – הזקן אדמו"ר

רבותינו מאמר (עלֿדרך השתדלותו עיקר מכלֿמקום הענינים, בכל השתדל אדמו"ר מו"ח שכ"ק שאף והיינו,
בפולין49ז"ל הן ברוסיא, הן ימיו, כל התמסר ולזה תשובה', 'בעלי עשיית בענין היתה טפי") זהיר הוי "במאי

(עלֿדרך נעלית בבחינה התשובה מענין – תשובה' 'בעלי בעשיית מונח היה ימיו כל בארצותֿהברית. והן
בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא כפשוטו.50"משיח התשובה לענין ועד ,(

ב'אגרת כמבואר חייו", ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל למעלה עולים ההילולא שביום וכיון
לזכור51הקודש' עלינו – אליו שייכות להם שיש ואלו אליו, המקושרים בכל גם עליה נעשית ועלֿידיֿזה ,

עבורנו, שסלל דרך באותה בדרכו, לילך אנו שצריכים

כשהולכים ואפילו הזידונים", ב"מים עוברים כאשר אפילו מתנענעים, אין – הדרך באותה הולכים כאשר כי
שסלל והדרך הדף על שהולכים דכיון עצומות, ורואהiaxdבעיניים פקוחות בעיניים הולך אם נפקאֿמינה מאי –

מתנענע, אינו הדף ואזי הרבי, שסלל בדרך הוא הולך הרי – עצומות?! בעיניים שהולך או הולך, הוא להיכן
דרכו. לבטח וילך
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ב.43) תשנה, ח"ד לקו"ד גם ראה
ובכ"מ.44) א. כד, להצ"צ סהמ"צ א. כד, ראה פ' לקו"ת ראה
ב.45) קה, יבמות
(46) תיבות כמה ).l"endחסר

ה.47) קכד, תהלים – הכתוב לשון

בתחלתה48) תשט"ו שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 196 ע' חי"ג (תו"מ

סע"ב.49) קיח, שבת
ובכ"מ.50) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
א).51) (קמח, סכ"ח שם א). (קמז, ז"ך סי'

zah c"k zegiy ihewlfh jxk

.‡
˘Ù�" ‰ÓÈ˘¯‰Â ,"„Á È‰ÂÈÁÂ Â‰È‡" ˙¯‚‡‰

"‰ÏÙ˘‰
ידוע אשר אלינו) (שהגיעו עניניֿתורה שני יש

הסתלקותו: לעת בסמוך כתבם הזקן שאדמו"ר

חד" וחיוהי "איהו במילים המתחילה האגרת ,1(א)

השפלה" "נפש הרשימה לשונה2(ב) וזו .3:

היא עבודתה בשרשה, לאמתו באמת השפלה נפש

גמ"ח ובין לאחרים, (להבין) ובין לה בין גשמית תורה

בני עניני בכל מרחוק ועצות הדעת קירוב ידי על גשמיים

בענין אפשר אי שקר דברי הם ככולם רובם כי אף 4ביתו,

תורה אלא אמת אין כי אמת, של חסד שיעשו ,5אחר

אמר6ואמת וחסד כו' שקרים) מלא (שכולו יברא אל אמר

חסדים מלא שכולו ועולם7יברא ארצה, אמת ותשלך

שעיקר הראשונים ובדורות יבנה, אמת של שאינו בחסד

התורה הי' דהיינו8העבודה באמת נכלל החסד רוב היה

תורת תוקף עלֿפי כו' וממשכנין דכופין המעשה בגדול

שנפלה משיחא בעקבות מהֿשאיןֿכן האמוראים. אמת

והעבודה עשיה, בבחינת עפר עד הנופלת דוד סוכת

לבד עקביים בבחינת משניות8העקרית אמת תורת בלי

הוא ככולו החסד רוב אזי וירכין, גדפין שהן וברייתות

בהתקרב אם כי המעשה בגדול אמת תורת עלֿפי שלא

סוף הוא באשר באמת הרחוק הטוב ורצונו העושה הדעת

אין אם וגם בסופן) תחלתן (ונעוץ תחלה. במחשבה מעשה

לנחמו אזי שפלה, והיא אחת דרך או9רק באהבה לקבל

בצר הוי' עד ולשוב במעשיו ולפשפש לו.לעורר וירווח לו

מעלת הוא הללו הענינים שני של ±תוכנם dyrnd

zeinyb:

מעלת "גודל אודות מדובר חד" וחיוהי "איהו באגרת

לעולם הנשמות ירידת תכלית הן אשר מעשיות המצוות

הגשמי" ב"סופן"10הזה דוקא בסופן": תחלתן "נעוץ כי ,

כח – "תחלתן" נמצאת הגשמי, הזה עולם עשיה, –

הוא", ברוך המאציל של ועצמותו "מהותו של האיןֿסוף

הקודש אגרת בהמשך כנאמר עצמו, הזה בעולם גם וכך

– ביותר התחתון ביסוד דוקא כחxtrdשם, נמצא –

סוף". אין בחינת "מעין הצמיחה

ב"גמ"ח צורך שיש הוא, השפלה "נפש הרשימה ותוכן

miinybב"סוף דוקא היא והעבודה ,"dyrn(עלה (אשר

תחלה" .11במחשבה

הזקן אדמו"ר כתב הללו עניניֿתורה שני שאת כיון

תורתו את מבטאים שהם מובן, להסתלקותו, סמוך

הזקן אדמו"ר של ההכנה12ועבודתו בעת זו, בתקופה

שבין הקשר מהו להבין: יש הזה. מהעולם להסתלקותו

להיפך:dyrndמעלת לכאורה, שהרי הסתלקותו? לבין

הגשמי הזה עולם מעניני ועליה סילוק היא !13ההסתלקות

.·
ÌÈ˘ÚÓ ÚÂˆÈ· ,ÌÈÈ�ÁÂ¯ ÂÈÈÁ˘ ,˜È„ˆ‰ ˘¯Â„ „ˆÈÎ

?ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈÈÓ˘‚
השפלה", "נפש ברשימה הסבר: דרוש מכך יותר

גשמיים" ב"גמ"ח צורך שיש הזקן אדמו"ר מסביר כאמור,

דברי הם ככולם "רובם הצדיקxwyאשר חיי הרי ותמוה: ."

רוחניים" חיים אם כי בשרים, חיים "אינם עניני14בכלל .

עניני ביצוע לצורך רק הצדיק אצל קיימים הגשמיות

ועלֿאחתֿכמהֿ הזה, בעולם חייו כל במשך כך הנשמה.

להסתלק בסמוך תופסתוכמה כשלעצמה הגשמיות אין ות,

כלל הצדיק אצל .15מקום

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

שמות פ' במוצש"ק – תקע"ג) (בשנת הזקן אדמו"ר הסתלקות יום (*

בהקדמת (נדפסה הצ"צ אדמו"ר ברשימת – (תש"מ)). זו שנה (כבקביעות

י"א". שעה "כחצות "קה"ת") הוצאת לשון, מענה

ראה – לההסתלקות והשנה החודש ובחודש), (בשבוע היום שייכות –

בארוכה. – הקבלה ע"ד – ואילך) רמט (ע' יצחק לוי אגרות

בשמא: שלג) ס"ע ואילך. ריח עמוד שם ג"כ (וראה שם דריש וכן

זלמן. שניאור,

בכפר1) הסתלקותו שלפני "בימים הזקן אדמו"ר שכתבה – כ סי' אגה"ק

א). קע, (דרמ"צ פייענא"

א)2) (תקצז, ח"ד דבורים לקוטי ואילך. סע"א ה, שערים במאה נדפסה

קודם אחדים רגעים איזה הבדלה "אחר זה כתב כי כותב, הרב שבחי ובספר –

העולמים". לחי בטהרה נשמתו מסר אשר

שערים.3) מאה בס' אינו עיגול בחצאי המוקף שם. בלקו"ד כנדפס

שערים:4) oipraבמאה eyriy `"`.

ה"ח.5) פ"ג ר"ה ירושלמי

ה.6) פ"ח, ב"ר

שערים:7) micqgeבמאה mixwy `ln.

ט.8) סי' אגה"ק גם ראה

שערים:9) dad`aבמאה lawl engpl eiyrna ytytle xxerl engpl

aeyle.

בסופה.10) האגרת לשון

תחלתן11) דנעוץ זה מצד בכלל גשמית עשי' במעלת הנ"ל בדוגמת

בסופן.

זה12) כתב לא בטח עצמו.wxכי לעבודת בנוגע (גם) כ"א אחרים, בשביל

רצון "יהי למאמריוֿדא"ח) בנוגע חב"ד דנשיא (בפ"נ הידוע לשון ע"ד

ובהשומעים". בי הדברים שיפעלו

אחת13) שעה ויפה לעשותם היום "כמ"ש – כ סי' האגה"ק לשון וכסיום

עוה"ב". חיי מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה

ז"ך.14) לסי' ביאור אגה"ק

כ"א15) הקורה רואה שאינו הסתלקותו קודם אדה"ז שאמר ממה להעיר

פכ"ב). ח"א רבי (בית שמחייהו האלקי הכח



כט
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.‡
˘Ù�" ‰ÓÈ˘¯‰Â ,"„Á È‰ÂÈÁÂ Â‰È‡" ˙¯‚‡‰

"‰ÏÙ˘‰
ידוע אשר אלינו) (שהגיעו עניניֿתורה שני יש

הסתלקותו: לעת בסמוך כתבם הזקן שאדמו"ר

חד" וחיוהי "איהו במילים המתחילה האגרת ,1(א)

השפלה" "נפש הרשימה לשונה2(ב) וזו .3:

היא עבודתה בשרשה, לאמתו באמת השפלה נפש

גמ"ח ובין לאחרים, (להבין) ובין לה בין גשמית תורה

בני עניני בכל מרחוק ועצות הדעת קירוב ידי על גשמיים

בענין אפשר אי שקר דברי הם ככולם רובם כי אף 4ביתו,

תורה אלא אמת אין כי אמת, של חסד שיעשו ,5אחר

אמר6ואמת וחסד כו' שקרים) מלא (שכולו יברא אל אמר

חסדים מלא שכולו ועולם7יברא ארצה, אמת ותשלך

שעיקר הראשונים ובדורות יבנה, אמת של שאינו בחסד

התורה הי' דהיינו8העבודה באמת נכלל החסד רוב היה

תורת תוקף עלֿפי כו' וממשכנין דכופין המעשה בגדול

שנפלה משיחא בעקבות מהֿשאיןֿכן האמוראים. אמת

והעבודה עשיה, בבחינת עפר עד הנופלת דוד סוכת

לבד עקביים בבחינת משניות8העקרית אמת תורת בלי

הוא ככולו החסד רוב אזי וירכין, גדפין שהן וברייתות

בהתקרב אם כי המעשה בגדול אמת תורת עלֿפי שלא

סוף הוא באשר באמת הרחוק הטוב ורצונו העושה הדעת

אין אם וגם בסופן) תחלתן (ונעוץ תחלה. במחשבה מעשה

לנחמו אזי שפלה, והיא אחת דרך או9רק באהבה לקבל

בצר הוי' עד ולשוב במעשיו ולפשפש לו.לעורר וירווח לו

מעלת הוא הללו הענינים שני של ±תוכנם dyrnd

zeinyb:

מעלת "גודל אודות מדובר חד" וחיוהי "איהו באגרת

לעולם הנשמות ירידת תכלית הן אשר מעשיות המצוות

הגשמי" ב"סופן"10הזה דוקא בסופן": תחלתן "נעוץ כי ,

כח – "תחלתן" נמצאת הגשמי, הזה עולם עשיה, –

הוא", ברוך המאציל של ועצמותו "מהותו של האיןֿסוף

הקודש אגרת בהמשך כנאמר עצמו, הזה בעולם גם וכך

– ביותר התחתון ביסוד דוקא כחxtrdשם, נמצא –

סוף". אין בחינת "מעין הצמיחה

ב"גמ"ח צורך שיש הוא, השפלה "נפש הרשימה ותוכן

miinybב"סוף דוקא היא והעבודה ,"dyrn(עלה (אשר

תחלה" .11במחשבה

הזקן אדמו"ר כתב הללו עניניֿתורה שני שאת כיון

תורתו את מבטאים שהם מובן, להסתלקותו, סמוך

הזקן אדמו"ר של ההכנה12ועבודתו בעת זו, בתקופה

שבין הקשר מהו להבין: יש הזה. מהעולם להסתלקותו

להיפך:dyrndמעלת לכאורה, שהרי הסתלקותו? לבין

הגשמי הזה עולם מעניני ועליה סילוק היא !13ההסתלקות

.·
ÌÈ˘ÚÓ ÚÂˆÈ· ,ÌÈÈ�ÁÂ¯ ÂÈÈÁ˘ ,˜È„ˆ‰ ˘¯Â„ „ˆÈÎ

?ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈÈÓ˘‚
השפלה", "נפש ברשימה הסבר: דרוש מכך יותר

גשמיים" ב"גמ"ח צורך שיש הזקן אדמו"ר מסביר כאמור,

דברי הם ככולם "רובם הצדיקxwyאשר חיי הרי ותמוה: ."

רוחניים" חיים אם כי בשרים, חיים "אינם עניני14בכלל .

עניני ביצוע לצורך רק הצדיק אצל קיימים הגשמיות

ועלֿאחתֿכמהֿ הזה, בעולם חייו כל במשך כך הנשמה.

להסתלק בסמוך תופסתוכמה כשלעצמה הגשמיות אין ות,

כלל הצדיק אצל .15מקום
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שמות פ' במוצש"ק – תקע"ג) (בשנת הזקן אדמו"ר הסתלקות יום (*

בהקדמת (נדפסה הצ"צ אדמו"ר ברשימת – (תש"מ)). זו שנה (כבקביעות

י"א". שעה "כחצות "קה"ת") הוצאת לשון, מענה

ראה – לההסתלקות והשנה החודש ובחודש), (בשבוע היום שייכות –

בארוכה. – הקבלה ע"ד – ואילך) רמט (ע' יצחק לוי אגרות

בשמא: שלג) ס"ע ואילך. ריח עמוד שם ג"כ (וראה שם דריש וכן

זלמן. שניאור,

בכפר1) הסתלקותו שלפני "בימים הזקן אדמו"ר שכתבה – כ סי' אגה"ק

א). קע, (דרמ"צ פייענא"

א)2) (תקצז, ח"ד דבורים לקוטי ואילך. סע"א ה, שערים במאה נדפסה

קודם אחדים רגעים איזה הבדלה "אחר זה כתב כי כותב, הרב שבחי ובספר –

העולמים". לחי בטהרה נשמתו מסר אשר

שערים.3) מאה בס' אינו עיגול בחצאי המוקף שם. בלקו"ד כנדפס

שערים:4) oipraבמאה eyriy `"`.

ה"ח.5) פ"ג ר"ה ירושלמי

ה.6) פ"ח, ב"ר

שערים:7) micqgeבמאה mixwy `ln.

ט.8) סי' אגה"ק גם ראה

שערים:9) dad`aבמאה lawl engpl eiyrna ytytle xxerl engpl

aeyle.

בסופה.10) האגרת לשון

תחלתן11) דנעוץ זה מצד בכלל גשמית עשי' במעלת הנ"ל בדוגמת

בסופן.

זה12) כתב לא בטח עצמו.wxכי לעבודת בנוגע (גם) כ"א אחרים, בשביל

רצון "יהי למאמריוֿדא"ח) בנוגע חב"ד דנשיא (בפ"נ הידוע לשון ע"ד

ובהשומעים". בי הדברים שיפעלו

אחת13) שעה ויפה לעשותם היום "כמ"ש – כ סי' האגה"ק לשון וכסיום

עוה"ב". חיי מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה

ז"ך.14) לסי' ביאור אגה"ק

כ"א15) הקורה רואה שאינו הסתלקותו קודם אדה"ז שאמר ממה להעיר

פכ"ב). ח"א רבי (בית שמחייהו האלקי הכח
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להסתלקותו, בסמוך דוקא הזקן אדמו"ר דורש וכאן

ב"עניני התעסקות של באופן גשמיים", "בגמ"ח שיעסקו

"תורת לקיום כמטרה רק (לא ביתו" אלא)`znבני ,"

mheytkלכן (אשר עצמו הגשמי הענין לצורך גשמית עצה ,

שקר") כ"דברי נראים ?16הם

.‚
ÔÓ ˜ÏÁ Ì‰ ÌÈÈÓ˘‚‰ ÌÈ˘ÚÓ‰ ˜È„ˆ‰ Ïˆ‡

˙È�ÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú‰
ש"חיי זה ענין ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי

אמונה שהם רוחניים חיים אם כי בשרים חיים אינם הצדיק

קיום בזה: להבין וצריך ואהבה". המצוותdyrnויראה

" – ואדרבה והגשמיות, הגוף באמצעות רק l`אפשרי

עיקר dyrndהמדרש `l`"17שחיי אפוא, אומרים כיצד .

ואהבה"? ויראה אמונה שהם רוחניים "חיים הם הצדיק

ענין אינו המצוות קיום הצדיק אצל הוא: לכך ההסבר

אצל ואהבה". ויראה "אמונה – הרוחנית מעבודתו הנפרד

ה' אהבת של וסיום תוצאה הוא עשה מצות קיום ,18הצדיק

ה' יראת של וסיום תוצאה – לאֿתעשה מצות וכל18וקיום ,

ה' אמונת על מבוסס .19זאת

עבודתו את בגלוי מבטא העיקר הוא שהמעשה והענין

הרוחנית:

באמת בו לדבקה וחפץ ה' שם את "אוהב שהוא כיון

פקודין רמ"ח בקיום אם כי באמת בו לדבקה אפשר ואי

דמלכא" אברים רמ"ח אדמו"ר20שהם שמסביר וכפי –

והמצוות,21הזקן התורה קיום באמצעות בה' שהדביקות ,

jxaziשהם epevx,"השכינה "השראת של ענין הוא ,

של האהבה רגש שמצד הדביקות מן באיןֿערוך הנעלית

דורשתxapd`האדם לכן –ezad`התורה בקיום שיעסוק

והמצוות.

ידי על הנעשות מעשיות ב"מצוות עבודתו גם לפיכך

ממש" של21הגוף העליונה הכוונה את לבצע כדי –

בתחתונים" דירה לו להיות הקדושֿברוךֿהוא –22"נתאוה

על גם השכינה והארת "אור המשכת של באופן היא

להשראת21גופו" לרוחניות, לכלי גופו את הופך הצדיק .

השכינה". והארת "אור

הוא אשר זה, כלי אשר מציאותigxkdעד אינו ,

.23כשלעצמו

.„
˙ÂÈÓ˘‚‰ „ˆÓ ‡˜Â„ ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÏÚÓ

שבמצוות חד", וחיוהי "איהו באגרת נוסף לכך

המצוות מעלת ש"גודל יותר, אף נעלה ענין יש המעשיות

נמצא האיןֿסוף שכח מפני הוא wec`מעשיות"

zeinyba24:

מצוה,dfענין בו שמקויימת הגשמי שהדבר מפני אינו

נעשה האדם, גוף השכינה",ilkוכך ול"השראת לרוחניות

הנברא", ב"יש שדוקא מוסבר, זו באגרת להיפך: אלא

שח"ו מרגיש שהוא כך כדי עד העצמית במציאותו החש

קיימת בו דוקא – לו קודמת" אחרת וסיבה עילה "שום אין

שמציאותו הוא ברוך המאציל של ועצמותו "מהותו

ח"ו". לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו

היא המעשיות המצוות של האמיתית המעלה כלומר,

האדם, עבודת לגבי יוצא ולכן עצמה. הגשמיות מצד דוקא

בקיום רוחנית תחושה שום חש אינו יהודי כאשר שאף

ידי על לה' מתדבק הוא כיצד מרגיש הוא אין המצוות,

כך כדי עד המצוה, עשיהקיום היא אצלו המצוה שקיום

zinybבאמצעות דוקא מתחבר הוא אז גם – בלבד

המאציל". של ועצמותו ל"מהותו הפשוט המעשה

.‰
"Â‡ˆÓ‰ ˙˙ÈÓ‡"Ï ‰¯Â˘˜ ˙ÂÈÓ˘‚‰ Ì‚

שבה השפלה", "נפש הרשימה יותר מובנת כך ידי על

ככולם רובם כי אף גשמיים... ב"גמ"ח הצורך על מדובר

בחסד ש"עולם הזקן אדמו"ר שמסביר כפי שקר", דברי הם

שכולו יברא, אל אמר "אמת כי יבנה", אמת של שאינו

שקרים": מלא

במבט שנראה כפי אינה הדברים שמשמעות לומר, ויש

שהרי – שקר שהוא דבר יברא" אמר ש"חסד ראשון,

שהם כפי הנבראים (כלומר, הנמצאים "כל אדרבה:

אלאdhnlנמצאים נמצאו לא .. (e`vnd zzn`n"25.

מצד רק יברא" אל אמר "אמת הוא: לכך ההסבר אלא

zcnשיש ההשתלשלות, שבסדר אלקות של האמת האמת,

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

כדת16) גשמיות "בעצה שהשואלים סכ"ב באגה"ק האריכות ע"פ ובפרט

ועליהם הגוף", לחיי אהבתם "מרוב הוא הגשמי" העולם בעניני לעשות מה

הגוף". והכנעת נמוכה ברוח אליו "לשוב

(היא) הגוף לחיי כש"אהבתם שגם שם, שמוסיף ממה y"ylולהעיר

'ek 'd ea cearl."הגוף בצער להם ה"חרה צ"ל אין – "

מי"ז.17) פ"א אבות

ובכ"מ.18) בתחלתו. קטן חינוך פ"ד. תניא ראה

פל"ג.19) תניא שם. מהרש"א חדא"ג בסופה. מכות ראה

פ"ד.20) תניא

פל"ה.21) תניא

ואילך.22) פל"ו תניא

הכלי23) הוצאת אין בהכלי) הנמצא בדבר שיעור ד(באין הפס"ד וכידוע

סע"ב). צג, (שבת הוצאה

ואילך).24) א (צ, מלכות לבוש יביאו ד"ה מתו"א גם להעיר

יסוד25) הלכות ריש הרמב"ם התורה.לשון י
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אמת והגבלה. מדידה שבהefלה הדרגה עד רק מגיעה

xkip,דשיקרא עלמא הוא הזה שהעולם וכיון אמת. שהוי'

אמר "אמת לכן ה'", "אמת ניכרת אין יברא".`lשבו

אין כלל. מוגבלת אינה יתברך עצמותו של האמת אבל

שבה לדרגה מוגבלת במקוםmixiknהיא גם ה'. באמיתות

סדר מצד אשר כשקר, הנראה הסתר ואף והסתר, העלם של

מדת עקב רק קיום לו יש הריcqgdההשתלשלות –

" – מציאותו כל ובפנימיות, `l`נמצאוl`שבאמת

zzn`n"יתברך26המצאו עצמותו של אמת ,27.

מתכוון שהוא יהודי, של ביתו" בני "עניני אפילו לכן,

כ"דברי נראים הם כן על אשר "גשמיות", לצורך לעשותם

גשמיות גם – ה'" ל"אמת קשר כלל להם שאין efשקר"

שלמרות בכך, מתבטא וזה המצאו". ל"אמתת קשורה

הוא שלו, הזה העולם עניני של בגשמיות רק חש שיהודי

וקדושהlretaמנצלם טוב .28לצורך

המעשה, לגבי הזקן אדמו"ר הוראת נובעת ומכך

בכל מרחוק "עצות ולתת גשמיים" ב"גמ"ח לעסוק שצריך

היהודי של ב"כוונותיו" להתערב בלי – ביתו" בני עניני

גשמיות גם כי – קשורהefהאחר שקר", כ"דברי הנראית ,

המצאו". ל"אמתת
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מ"אמתת נובע השקרי הזה העולם שגם זה, ענין

התשובה: בעבודת בעיקר מתבטא המצאו",

שמשלוש בדברים הוא הזה העולם של ה"שקר" עיקר

ה"אמת" – שלהם האלקית שהחיות הטמאות, קליפות

איֿאפשר ולכן לגמרי, ונסתרת נעלמת היא – שבהם

ולזככם .29לבררם

כזכיות לו נעשות זדונות תשובה, ידי על –30אבל

ההיפך שהם בדברים שיש הקדושה ניצוצות את מגלים

הם כך ידי ועל השקר, שיא העליון, מרצון המוחלט

המגיעה התשובה ידי על נגרם זה ל"זכיות". נהפכים

אמיתת מורגשת יתברך עצמותו ומצד עצמיות של לדרגה

גם ולכן הזדונות, של וגם נמצא, כל של המציאות

לקדושה מתעלים שבזדונות .31הניצוצות

למרות עצמו: התשובה בעל לגבי גם לכך ובדומה

זאת בכל חטאיו), (עקב מאלקות מנותק היה הוא שבגלוי

יתברך, עצמותו עם הקשר החטא בשעת גם בו נשאר

בגלוי מנותק.eaeyaהמתבטא היותו לאחר לה'

של הנברא, היש של הנ"ל המעלה גם זו, ומסיבה

באגרת הזקן אדמו"ר מבאר שאותה הזה, העולם גשמיות

תשובה בעל אצל בעיקר ניכרת חד", וחיוהי .32"איהו
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עצמו מצד הצדיק אצל גורם33קיימת שהוא כך ידי על אך .

זו מעלה גם משיג הוא בתשובה, לחזור כיון34לאחרים ,

לזולת בתשובה.35שגרם לחזור

דוקא הוא התשובה מעלת של העיקרי הגילוי אך

הצדיק של להסתלקותו "36בסמוך מתחברים כאשר ,lk

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו .37מעשיו

תשוב והרוח – תשובה של בכיוון הוא שאז כיון ובמיוחד,

אצל מתגלה עז, ויתר שאת ביתר – נתנה אשר האלקים אל
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(בהלכה26) שם הרמב"ם דברי המשך הענינים) (בפנימיות לפרש יש עפ"ז

שמצד בזה, שמרמז – כו'"* מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם שלאח"ז)

"zzn`הדעת על לעלות שאפשר ההסתר** במקום גם נמצא הוא המצאו"

סט, יומא וראה תתרעא. רמז נחמי' (יל"ש מרז"ל ע"ד ח"ו. נמצא אינו שהוא

.35 הערה 132 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה גבורותיו". הן "הן ב)

(תשי"א).27) תרצ"ד יחיינו סד"ה תלאֿב. ע' שמג. ע' תרס"ו המשך ראה

ועוד.

שם.28) 100 והערה 334ֿ5 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ובכ"מ.29) פ"ז. תניא

(30) ואילך 22 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה ב. פו, ).p"yeיומא

ובכ"מ.

וש"נ.31) ואילך, 439 ע' לקמן ובארוכה .26 בהערה שנסמן לקו"ש ראה

שבנבראים32) עוד דאין שהביטול תרס"א לכם ולקחתם מד"ה להעיר

ב"ן שם בחי' הוא דא"ס) העצמות בחי' הוא מציאותם (שכל דוקא שלמטה

שם. (תרס"א) תקעו בד"ה כמבואר התשובה, עבודת הו"ע ב"ן שם והרי –

האלקים33) אל תשוב דהרוח התשובה עבודת ישנה בצדיקים שגם אף כי

דעבודת כהעילוי אי"ז – ובכ"מ) האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש לקו"ת (ראה גו'

פמ"ח. חינוך ח"ב האמצעי לאדמו"ר שעה"ת (ראה זדונות שעל התשובה

.(124ֿ5 ע' חי"ח לקו"ש

(34.166 ,164 ע' ח"י לקו"ש גם ראה

בפי'35) ספ"ג) טוב שם לכתר (הוספות הבעש"ט תורת ממש) (ולא ע"ד

בטלית". אוחזין "שנים

ב)36) צב, שמ"ע לקו"ת וראה ד. (כא, תולדות ס"פ חיים תורת עייג"כ

רבינו. למשה בנוגע –

התשובה דענין פ"כ) ספ"ט. לפנ"ז שם (וראה שם מהמבואר ולהעיר

חכמה ע"פ תיקון להם שאין גמורים דעוונות גמורה לטומאה גם שמטהר

התשובה ע"י נעשה לטוב) נהפך עצמו (שהרע לאתבאb"vcדתורה – דוקא

בתיובתא. צדיקייא

ואילך.37) סע"ב דש, סידור כח. ס' שם וראה וביאורו. ז"ך סי' אגה"ק

.(hÎg"q (d"nyz z"dw) m"anxd lr oxcd ± (xg` ote`a) xe`ia d`x (*

dxend "my" 'igaa mb `vnp "oey`x ievn"y ,fnxn ± (my m"anxd iyxtn d`x) zxzein "my" zaiz dxe`kly ± "oey`x ievn my yiy rcil" ('` dkld) epeylay ,l"ie (**

.(b"rx ,al d`x z"ewl) "zetilwd okyne mewn" lr
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אמת והגבלה. מדידה שבהefלה הדרגה עד רק מגיעה

xkip,דשיקרא עלמא הוא הזה שהעולם וכיון אמת. שהוי'

אמר "אמת לכן ה'", "אמת ניכרת אין יברא".`lשבו

אין כלל. מוגבלת אינה יתברך עצמותו של האמת אבל

שבה לדרגה מוגבלת במקוםmixiknהיא גם ה'. באמיתות

סדר מצד אשר כשקר, הנראה הסתר ואף והסתר, העלם של

מדת עקב רק קיום לו יש הריcqgdההשתלשלות –

" – מציאותו כל ובפנימיות, `l`נמצאוl`שבאמת

zzn`n"יתברך26המצאו עצמותו של אמת ,27.

מתכוון שהוא יהודי, של ביתו" בני "עניני אפילו לכן,

כ"דברי נראים הם כן על אשר "גשמיות", לצורך לעשותם

גשמיות גם – ה'" ל"אמת קשר כלל להם שאין efשקר"

שלמרות בכך, מתבטא וזה המצאו". ל"אמתת קשורה

הוא שלו, הזה העולם עניני של בגשמיות רק חש שיהודי

וקדושהlretaמנצלם טוב .28לצורך

המעשה, לגבי הזקן אדמו"ר הוראת נובעת ומכך

בכל מרחוק "עצות ולתת גשמיים" ב"גמ"ח לעסוק שצריך

היהודי של ב"כוונותיו" להתערב בלי – ביתו" בני עניני

גשמיות גם כי – קשורהefהאחר שקר", כ"דברי הנראית ,

המצאו". ל"אמתת
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מ"אמתת נובע השקרי הזה העולם שגם זה, ענין

התשובה: בעבודת בעיקר מתבטא המצאו",

שמשלוש בדברים הוא הזה העולם של ה"שקר" עיקר

ה"אמת" – שלהם האלקית שהחיות הטמאות, קליפות

איֿאפשר ולכן לגמרי, ונסתרת נעלמת היא – שבהם

ולזככם .29לבררם

כזכיות לו נעשות זדונות תשובה, ידי על –30אבל

ההיפך שהם בדברים שיש הקדושה ניצוצות את מגלים

הם כך ידי ועל השקר, שיא העליון, מרצון המוחלט

המגיעה התשובה ידי על נגרם זה ל"זכיות". נהפכים

אמיתת מורגשת יתברך עצמותו ומצד עצמיות של לדרגה

גם ולכן הזדונות, של וגם נמצא, כל של המציאות

לקדושה מתעלים שבזדונות .31הניצוצות

למרות עצמו: התשובה בעל לגבי גם לכך ובדומה

זאת בכל חטאיו), (עקב מאלקות מנותק היה הוא שבגלוי

יתברך, עצמותו עם הקשר החטא בשעת גם בו נשאר

בגלוי מנותק.eaeyaהמתבטא היותו לאחר לה'

של הנברא, היש של הנ"ל המעלה גם זו, ומסיבה

באגרת הזקן אדמו"ר מבאר שאותה הזה, העולם גשמיות

תשובה בעל אצל בעיקר ניכרת חד", וחיוהי .32"איהו
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הזקן: אדמו"ר

אינה הזדונות) (על התשובה בעבודת המתגלה המעלה

עצמו מצד הצדיק אצל גורם33קיימת שהוא כך ידי על אך .

זו מעלה גם משיג הוא בתשובה, לחזור כיון34לאחרים ,

לזולת בתשובה.35שגרם לחזור

דוקא הוא התשובה מעלת של העיקרי הגילוי אך

הצדיק של להסתלקותו "36בסמוך מתחברים כאשר ,lk

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו .37מעשיו

תשוב והרוח – תשובה של בכיוון הוא שאז כיון ובמיוחד,
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(בהלכה26) שם הרמב"ם דברי המשך הענינים) (בפנימיות לפרש יש עפ"ז

שמצד בזה, שמרמז – כו'"* מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם שלאח"ז)

"zzn`הדעת על לעלות שאפשר ההסתר** במקום גם נמצא הוא המצאו"

סט, יומא וראה תתרעא. רמז נחמי' (יל"ש מרז"ל ע"ד ח"ו. נמצא אינו שהוא

.35 הערה 132 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה גבורותיו". הן "הן ב)

(תשי"א).27) תרצ"ד יחיינו סד"ה תלאֿב. ע' שמג. ע' תרס"ו המשך ראה

ועוד.

שם.28) 100 והערה 334ֿ5 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ובכ"מ.29) פ"ז. תניא

(30) ואילך 22 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה ב. פו, ).p"yeיומא

ובכ"מ.

וש"נ.31) ואילך, 439 ע' לקמן ובארוכה .26 בהערה שנסמן לקו"ש ראה

שבנבראים32) עוד דאין שהביטול תרס"א לכם ולקחתם מד"ה להעיר

ב"ן שם בחי' הוא דא"ס) העצמות בחי' הוא מציאותם (שכל דוקא שלמטה

שם. (תרס"א) תקעו בד"ה כמבואר התשובה, עבודת הו"ע ב"ן שם והרי –

האלקים33) אל תשוב דהרוח התשובה עבודת ישנה בצדיקים שגם אף כי

דעבודת כהעילוי אי"ז – ובכ"מ) האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש לקו"ת (ראה גו'

פמ"ח. חינוך ח"ב האמצעי לאדמו"ר שעה"ת (ראה זדונות שעל התשובה

.(124ֿ5 ע' חי"ח לקו"ש

(34.166 ,164 ע' ח"י לקו"ש גם ראה

בפי'35) ספ"ג) טוב שם לכתר (הוספות הבעש"ט תורת ממש) (ולא ע"ד

בטלית". אוחזין "שנים

ב)36) צב, שמ"ע לקו"ת וראה ד. (כא, תולדות ס"פ חיים תורת עייג"כ

רבינו. למשה בנוגע –

התשובה דענין פ"כ) ספ"ט. לפנ"ז שם (וראה שם מהמבואר ולהעיר

חכמה ע"פ תיקון להם שאין גמורים דעוונות גמורה לטומאה גם שמטהר

התשובה ע"י נעשה לטוב) נהפך עצמו (שהרע לאתבאb"vcדתורה – דוקא

בתיובתא. צדיקייא

ואילך.37) סע"ב דש, סידור כח. ס' שם וראה וביאורו. ז"ך סי' אגה"ק

.(hÎg"q (d"nyz z"dw) m"anxd lr oxcd ± (xg` ote`a) xe`ia d`x (*

dxend "my" 'igaa mb `vnp "oey`x ievn"y ,fnxn ± (my m"anxd iyxtn d`x) zxzein "my" zaiz dxe`kly ± "oey`x ievn my yiy rcil" ('` dkld) epeylay ,l"ie (**

.(b"rx ,al d`x z"ewl) "zetilwd okyne mewn" lr
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התשובה עבודת תשובה, בעלי בעשיית עסק אשר צדיק,

ely.זדונות על התשובה בעבודת אשר המעלה וגם ,

ידועים בעניננו: לאדמו"ר38וכך הזקן אדמו"ר דברי

הוא המגיד, לגבי הזקן, אדמו"ר של שחידושו, האמצעי,

שהרחיב (וכפי תשובה בעלי בעשיית עסוק שהיה בכך

בשיחתו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק זה ).39בענין

אצלו נוסף כאשר להסתלקותו, בסמוך דוקא ולפיכך,

ielibdתורתו אז תשובה, של ובאופן כו', מעשיו כל של

להיות שצריך וכפי הגשמיות, של המעלה גילוי היא

"מהותו את משיגים כך ידי על דוקא כי – גשמיים" "גמ"ח

המאציל". של ועצמותו

.Á
"È�‚Ï È˙‡·" ¯Ó‡Ó· ‰ÓÂ„ ÔÎÂ˙

שבת של בשבוע תמיד חל טבת חודש40כ"ד מברכים

ובחודש זו. כבשנה – זו קודש שבת במוצאי מיד או שבט,

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של ההילולא יום חל בו, בעשרה זה,

אשר התורה בדברי שגם ליוםed`ורואים, הכין

זו: נקודה מודגשת – לגני" "באתי המאמר – הסתלקותו

שהעולם בכך המאמר את מתחיל "גני"dfdהוא הוא

ברוךֿהוא הקדושֿ שכינה41של "עיקר כי ,mipezgza

של מקום הוא ו"גן" כ"דירה"beprzהיתה"41, (לא

).miigxkdלענינים

להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה כי היא, לכך והסיבה

של והתענוג ה"תאוה" בתחתונים": דירה יתברך לו

הזה בעולם בעבודה בתחתונים, דוקא היא יתברך עצמותו

– שם וגם הימנו, למטה תחתון שאין הואdyrndהתחתון

זה, דלעומת בשטות ושם, העולם, אל לרדת יש העיקר.

דקדושה שטות של עבודה באמצעות לכך, לגרום יש

dlrnlyקרשים יעמידו העולם שמשקר ודעת, מטעם
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ח). כ, יתרו רמב"ן (ראה בשבת" ראשון מ"יום מתחיל (גם) היא

וש"נ.41) רפ"ה, שהש"ר

ואילך).42) (פ"ו ה'תש"י לגני דבאתי בההמשך בארוכה כמבואר
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.mixqg miycg
,ung ingl ipy ly dgpn ycwna mi`ian eid zereayd bga
`l dgec mziit` oi`e .mipdkl milk`pe ,gafnd iptl mze` mitipne
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ogleyd lr zay icn mikxrp eid miptd mgl ly mingl a"i
oi`e .mipdkl milk`pe ,dixg`ly zayd cr my migpene ,lkiday

y `vnp .mdl mcew mit`p `l` ,aeh meie zay dgec mziit`íçì¤¤
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epi` ,dlil wtq mei wtq `edy zay axr ly zeynyd oia clep
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,ezcill iriay mei `ed oiicre zaya clep `ny ,elenl xyt` i`
zayy `vnpe zay axra clep `ny ,elenl xyt` i` zaya oke
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[mi`lnäðBîL ìò øúézegtd lkl zeyrl yi `l` ,dpya miycg ¤¤©§¨
drax` zegtd lkl zeyrl yiy `vnp .mixqg miycg drax`

.mi`ln dpeny xzeid lkle ,mi`ln miycg
:`xnbd dywnàìc äòLz àðL éàîmeyn mi`ln mze` miyer ©§¨¦§¨§Ÿ
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לג

רב הונא, רב חסדא

)גזר על דורו שלא יזמרו בביתם  רב הונא בטל זמרא 
ובבית משתאות(, אתא רב חסדא זלזיל ביה1 .

— הוא בחינת דעת, כי הונא מלשון הון,  רב הונא 
וכתיב2 ובדעת חדרים ימלאון כל הון יקר ונעים.

הונ"א — מספרו ב' פעמים א"ל, הוא חסד וגבורה 
שבדעת. חסד, כמו שכתוב3 חסד אל כל היום. וגבורה, 

הוא אל של שם אלקים.
היו  גבורה,  שהלוים,  כמו  גבורות,  היא   — זמרה 
משוררים ומזמרים בפה ובכלי. ורננא הוא ברמשא4, כי 

לילה וחשך הוא בחינת גבורות.
ומגבורות יש יניקה ללעומת זה, כמו שכתוב5 מצפון 

תפתח הרעה, וכמו עשו שיצא מיצחק.
גם  בו  יש  כי  זמרה,  לכן רב הונא דוקא, דעת, אסר 
גבורה, אם כן כשתהיה זמרה, גבורות, יש חשש יניקה 

מגבורה.
רב  והוא  כשמו,  בלבד,  חסד  הוא  חסדא  רב  אבל 

חסדא, בחינת ורב חסד6.
ואין  יזיק  לא  חסד,  רב  גם  ומה  חסד,  שיש  ומאחר 
חשש בזמרה כלל, כי הזמרה אז תהיה על דרך וחסידיך 

ירננו7.
נמתק  חסדך  רב  שמצד  חסדך,  ברב  אלקים  וכתיב8 
גם שם אלקים, השם של גבורה, ואז אין שום יניקה מן 

הגבורות, כי הגבורות עצמן נמתקו לגמרי.
)תורת לוי יצחק עמ' נט(

מר זוטרא, אמימר, שמואל

אמימר,  אמר  הכי  אשי,  לרב  זוטרא  מר  ליה  אמר 
הלכתא כוותיה דשמואל9.

1( סוטה מח, א.
2( משלי כד, ד.
3( תהלים נב, ג.

4( זח"א רכט, ב. וראה לקוטי תורה להאריז"ל תהלים פט.
5( ירמיה א, יד.
6( תשא לד, ו.

7( תהלים קלב, ט.
8( שם סט, יד.

שמואל — הוא בבינה10, קו השמאל.
ואמימר אמר שהלכה כמותו, כי הוא גם קו השמאל, 

כי אמימ"ר הוא אמ"י מ"ר.
אמי — רומז על בינה.

מר, לשון מרירות — היינו גם בינה, מקור הגבורות.
ואמר זה מר זוטרא,

מר — הוא גם לשון מרירות.
זוטרא — הוא קטן וקצר, כמו הגבורות, חד קציר11.
)תורת לוי יצחק עמ' קסח(

רבי חנינא

אמרו עליו על רבי חנינא, שהיה בן שמונים שנה והיה 
עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אמר רבי 
חנינא, חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, הם עמדו לי 

בעת זקנותי12.

ונועל  מנעלו  חולץ  שהיה  חנינא,  בשמו  זה  נרמז 
מנעלו,

כי עצם המלה הוא חנן, כמו שכתוב13 הילדים אשר 
חנן, הנה חנן ראשי תיבות חולץ נעל, נועל נעל )שהנ' 

משמשת לכאן ולכאן(.
ונקט מנעלו, ולא נעלו, שנתוסף מ' ב' פעמים, אחת 
בחולץ ואחת בנועל, כי היה בן שמונים שנה, שהוא ב' 

פעמים מ'.
ונרמז גם החמין והשמן שסכתה לו אמו, שעמדה לו 

כשהיה בן שמונים,
כי שמונים הוא לשון שמן.
ושמונים הוא ב' פעמים מ',

הנה תצרף מ' אחת לאותיות חנ"י של חנינא — יהיה 
חמי"ן.

ומ' אחת לאותיות י"א של חנינא — יהיה אמ"י.
ועוד אות נ' בשמו — הוא ראשי תיבות נעל.

)תורת לוי יצחק עמ' רב(

10( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.

11( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
12( חולין כד, ב.

13( וישלח לג, ה.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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חוברת ג

"קבוצת שניאורסאהן"

הדבר היה בתחילת חודש כסלו. הזמן חלף במהירות, ובמשך כל העת חיפשתי עצות כדי להביא 
לכך שבעלי לא יועמד למשפט. שוחחתי עם ראש מחלקת הנ.ק.וו.ד. שבעלי היה נתון תחתיה, ועל–
אף שהלה היה יהודי - דחה אותי תמיד בתשובות אכזריות. מהתובע נודע לי שהתביעה הגדירה 
זאת כקבוצה של דתיים אנטי–מהפכניים שמנהיגם הוא שניאורסאהן1. ידיעה זו גרמה לחרדה רבה. 

הראשי.  התובע  אל  בקשה  כשבידי  למוסקבה  נסעתי  בעלי,  להצלת  דרכים  אחר  בחיפושיי 
תור הקבלה ללשכתו. לאחר שביליתי שם מספר  עומד  לי המקום שבו  נודע  ימים  לאחר מספר 
שעות מדי יום, קיבלני התובע בסבר פנים יפות, והבטיח לי שתיקו של בעלי ייבחן מחדש. הוא ישב 

בנוכחותי ובחן מסמכים שהבחנתי שמופיע בהם הכיתוב "קבוצת שניאורסאהן".

אמנם הבחנתי שאדיבותו איננה אמיתית, אולם כשאמר לי שאסע הביתה ושהוא ישלח לי את 
המענה לבקשתי - רציתי להאמין שהתוצאה תהיה חיובית. נסעתי הביתה כשתקווה בלבי.

משפט ב"מועצה מיוחדת"

במסגרת2  ויידונו  למוסקבה,  יועברו  שהמסמכים  כך  על  שמועות  נפוצו  לאחר–מכן  זמן–מה 
ארבעה  הכולל  הרכב  על–ידי  הדוק,  פיקוח  תחת  הנערך  "משפט"  כלומר:  מיוחדת"3,  "מועצה 
נציגים של המוסדות האזרחיים והצבאיים הגבוהים, והם מחליטים מראש, עוד לפני המשפט, על 

הקטגוריה שאליה שייכים הנאשמים.

כל זאת - לאחר כל מכתבי–הבקשה שהגשתי בעיר, ולאחר כל שיחות הטלפון שקיימתי עם 
התובע והחוקר. לאחר כל זאת, שלחו הללו אחרי והודיעו לי כי כל ה"חומר" הנחוץ להם על בעלי 
הוסיפו  אף  הם  מיוחדים.  לתפקידים  למחלקה  למוסקבה  שלחוהו  הם  וכי  ברשותם,  נמצא  כבר 
בארסיות: "ראי עד כמה חשוב הוא בעלך - אנו שולחים את התיק שלו במיוחד למוסקבה, עיר 

הבירה!"...

הרגשה  זו  היתה  ולא  בעלי,  את  להגלות  היא  בכך  שכוונתם  להבין  כבר  היה  ניתן  זאת  מכל 
נעימה כלל להיווכח בכך.

מכיוון שלפי תעודותיו היה בעלי בן למעלה משבעים4, והיו ברשותו מסמכים שעל–פיהם סבל 
מתעוקת–לב, השקעתי כוחות ומאמצים כדי שיאשרו עבורו משמר–ליווי מיוחד. לאחר שתדלנות 

רבה נאמר לי שבעלי צפוי לעבור את הנסיעה במצב בריאותי תקין.

על בקשתי שיותר לי להכניס בחבילה שתימסר לבעלי יותר מארבעה קילוגרמים של מזון - 
נעניתי שהוא הבריא כל–כך עד שלא אוכל להכירו, ושהוא אוכל מכל מאכלי בית–הכלא; אך לאחר 
שנקבע כבר היום שבו היה עליו להישלח למקום גלותו - אמר לי החוקר שאאפה עבורו דבר–מה 

צידה לדרך, משום שאת מאכליהם שלהם הוא לא הכניס אל פיו במשך כל התקופה...

1(  כנראה הכוונה לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. 
2(  ראה ברשימה שבהערה 2: "ואימתי הודיעו לי שמשפטי נמסר להאסָאבָא-סָאוועשצַאניע )=המועצה המיוחדת( דנ'ק'ו'ד' סס"ר, בליל 

הושענא רבה קרוב לאשמורת הבוקר בבית האסורים בדניּפרָאּפעטרָאווסק, והם שפטו אותי על גלות ה' שנים".
3(  גוף שהוסמך לדון בעבירות נגד המשטר ולהטיל עונשים, ואף עונש מוות, ללא משפט.

4(  רלוי"צ נולד בח"י ניסן תרל"ח, אבל התאריכים במסמכים הרשמיים היו שונים מהתאריכים הנכונים. במסמך שבהערה.... נאמר שבשנת 
1937 היה בן 66. ראה גם לקמן ע' 000.

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לה

ו, ח – והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי 
וליעקב  ליצחק  לאברהם  אותה  לתת  ידי  את 

ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'

בפרשתנו1,  שנאמרו  גאולה  של  לשונות  שד'  ידוע  א. 
הגאולות,  ד'  כנגד  הם  ולקחתי,  וגאלתי  והצלתי  והוצאתי 
מגלות מצרים ושאר הגלויות. ומזה מובן, שהלשון "והבאתי" 
שנחלקת  לבוא2,  דלעתיד  בהגאולה  יותר  עלי'  על  מורה 

בכללות לימות המשיח וחד חרוב וכו'3.
ומזה שגם הלשון החמישי אמרו הקב"ה בגאולת מצרים, 
מובן, שהחל מיציאת מצרים התחילה כבר הגאולה העתידה 
אדמו"ר4  מו"ח  כ"ק  פתגם  ע"פ  והוא  שלה,  הענינים  בכל 

שהחל מיציאת מצרים נוסעים אל הגאולה דלעתיד5.
יוחנן אמר אשו משום חציו".  והנה איתא בגמרא6 "ר'  ב. 
כלומר, מיד בהדלקת האש נתחייב כבר על הנזקים שיבואו 

לאחרי כן7.
מחייבין  ולמה  אנוס,  הוא  הרי  ההיזק  בשעת  לכאורה, 
נעשה  )שזה  האש  הדלקת  על  הוא  החיוב  אלא   – אותו? 

ברצון(, כי כבר אז נעשה כל ההיזק.
וע"פ מארז"ל8 מרובה מדה טובה ממדת פורעניות, הרי, 
אם במדת פורעניות נעשה כל ההיזק מקודם, בודאי שכן הוא 
במדה טובה, היינו, שתיכף שהבטיח הקב"ה "והבאתי אתכם 
אל הארץ", דקאי על הדרגא העליונה בגאולה דלעתיד, נעשה 

כבר הענין כולו.
ג. אודות התענית של תשעה באב מצינו מאמרו של רבי 
אלא  קבעתיו  לא  הדור  באותו  הייתי  "אלמלי  הנ"ל9  יוחנן 

בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף"10.
הדלקת  שבשעת  האמור  הכלל  ע"פ  זה11:  על  ושואלים 
השריפה  שהתחלת  כיון  הרי  ההיזק,  כל  כבר  נעשה  האש 

1( ו, ו-ז.

גם  וזהו  בכללותה,  העתידה  הגאולה  כנגד  הוא  "והבאתי"  שהלשון  איתא  ובמק"א   )2

שכנגד  החמישי  וכוס  גאולה,  של  לשונות  ד'  כנגד  כוסות  ד'  בפסח  ששותים  הטעם 

הגאולה העתידה נקרא כוסו של אליהו )ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק כז עמוד 52 

ואילך. וש"נ(, שיבוא לבשר את הגאולה העתידה )מהנחה בלתי מוגה(.

3( ראה סנהדרין צו, סע"א.

4( ראה ספר המאמרים תש"ח עמוד 159. עמוד 164.

דלכאורה,   – מצרים"  מארץ  צאתך  "כימי  טו(  ז,  )מיכה  הכתוב  לשון  דיוק  גם  וזהו   )5

יחיד,  גו'", לשון  כיון ש"צאתך מארץ מצרים" הי' ביום ט"ו בניסן, הול"ל "כיום צאתך 

ולמה נאמר "כימי" לשון רבים? והביאור בזה – שבגאולת מצרים נכללים גם כל שאר 

לגאולה  עד  שלאח"ז,  הגאולות  על  גם  לרמז  רבים,  לשון  "כימי"  נאמר  ולכן  הגאולות, 

העתידה )מהנחה בלתי מוגה(.

6( בבא קמא כב, א, ונמוקי יוסף שם.

7( ומזה מביאים ראי' בנוגע להחקירה בענין הזמן )ראה צפע"נ מהד"ת פט, א( – אם 

הזמן שיש להדבר הוא בגדר תשלומין, או שזה הזמן בעצמו הוא דבר הנמשך )מהנחה 

בלתי מוגה(.

8( יומא עו, א. וש"נ.

9( תענית כט, א.

בלתי  )מהנחה  שם  תענית   – עדיפא"  דפורענותא  "אתחלתא  דס"ל  כרבנן  דלא   )10

מוגה(.

ע'  זעווין(  )לרש"י  ב"המועדים בהלכה"  הובא  ס"ב.  חו"מ  יהונתן  זכרון  11( ראה שו"ת 

שמט. וש"נ.

היתה בתשעה באב, נמצא, שלדעת ר' יוחנן עצמו נעשה כבר 
בתשעה באב כל הענין? – אך הביאור בזה, שהכלל האמור 

שייך רק אצל בשר ודם, אבל לא אצל הקב"ה.
וטעם החילוק: בענין האש שהוא "משום חציו", הנה מיד 
כשיוצא החץ מידו שוב אינו בעל הבית עליו, ובמילא, בשעה 
שזורק את החץ או בשעה שמדליק את האש, נעשה כבר כל 

ההיזק.
אינם  והחיצים  האש  שגם  הקב"ה  שאצל  מובן,  ומזה 
יוצאים מידו לעולם12, והוא תמיד בעל הבית עליהם – אצלו 

לא נעשה הדבר מקודם לכן, כיון שביכלתו תמיד לחזור בו.
ולכן סובר ר' יוחנן שהיו צריכים לקבוע התענית בעשירי 
באב, כי, הגם ש"באש הצתה"13 בתשעה באב, מ"מ, כיון שהי' 

יכול לחזור בו, עדיין לא נעשה החורבן בתשעה באב.
וא"כ איך נאמר  כן הוא גם בעניננו –  ועפ"ז הרי לכאורה 
שבשעה שהקב"ה הבטיח "והבאתי גו'" נעשית כבר הגאולה, 
הרי תמיד הדבר הוא בידו, ומי יאמר לו מה תעשה14, ובמילא, 

כל זמן שלא עשה את הענין בפועל, לא נעשה הענין עדיין?
ד. אבל באמת אין זו קושיא, שהרי ידוע15 שבנוגע לגזירות 
לגזירות  בנוגע  אבל  ומבטלם,  הקב"ה  מתחרט  רח"ל  רעות 
טובות אינו מתחרט לעולם, ובלשון הכתוב16 "ההוא אמר גו' 

ולא יקימנה", בתמי'.
ענין  שזהו  גו'",  "והבאתי  הקב"ה  שהבטיח  בשעה  ולכן, 
טוב, שממנו לא יתחרט לעולם – הרי זה כאילו שהוא מוכרח 
יצא  שכבר  לאחרי  באדם  כמו  כביכול  זה  והרי  כביכול,  בזה 

החץ מידו.
ואע"פ שלמעלה לא שייך ענין של הכרח ח"ו, והכל ברצונו 
ית', מ"מ, כיון שרצונו ית' הוא שלא לבטל לעולם ענין טוב, 

הרי ענין זה מוכרח הוא.
גופא  ית', שכן, הא  לגבי הקב"ה הרי בודאי שזהו ברצונו 
שענין זה הוא מוכרח הרי זה משום שכן הוא ברצונו ית', אבל 
 – הענין   – שהוא  כיון  הוא,  מוכרח  הענין  הרי  להענין,  בנוגע 
אינו יכול להתבטל בשום אופן. ובמילא, לגבי הענין, הרי זה 
לחזור  יכול  אינו  שהחץ  מידו,  חץ  שיצא  ודם  לבשר  דומה 

בשום אופן.
ה. והענין בעבודה:

כאשר יודעים שהגאולה כפי שהיא בתכלית העילוי ישנה 
יותר  נקל  אזי  להתגלות,  שצריכה  אלא  זה  ואין  עתה,  כבר 
לעמוד בכל ההעלמות וההסתרים שבעולם הזה בכלל, בזמן 

הגלות בפרט, ובדורות האחרונים בפרטי פרטיות.
כלומר: נוסף על הידוע17 שכל המניעות ועיכובים שישנם 
אם  כי  ח"ו,  אמיתית  מציאות  אינם  ומצוות,  תורה  עניני  על 
ה'  בעבודת  יותר  עמוקים  כחות  לעורר  בכדי  והסתר  העלם 
– הרי יתירה מזה, שמצד הגאולה שבאמת לאמיתו נמצאת 

12( פרש"י האזינו לב, מא.

13( נוסח תפלת נחם במנחת תשעה באב.

14( קהלת ח, ד.

15( רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י הלכה ד.

16( בלק כג, יט.

17( ראה ספר המאמרים מלוקט חלק א עמוד קפח ואילך. וש"נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא

המשך בעמוד קנק
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å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéäìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו Ó‡iÂ¯.ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…∆

'‰ È�‡ ÂÈÏ‡∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם לאבֹותנאמן ׁשּדּברּתי ּדברי לקּים אם ּכי ≈»¬ƒְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהראׁשֹונים.
ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"וחּללּת

ׂשכר לּתן רמב"ן.נאמן ֱִֵֶָָָ

(â)écL ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©¨®
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ׁשּדיהב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות �ÈzÚ„B.טחּתים ‡Ï '‰ ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ…«¿ƒ
Ì‰Ï∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי –לא ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה ׁשּלי, אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – »∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

קּימּתי ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת .נאמן ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבֹות ג)אל ו, ׁשל(רש"י אבֹות היֹותם מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לבניהם ירּׁשה היא האבֹות ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבני

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחריהם
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רּׁש"י: לׁשֹון מׁשה. אל אלהים וידּבר ְְֱִִֵֶֶַַַֹ(בֿה)

לֹומר ׁשהקׁשה על מׁשּפט" אּתֹו ְְִִִִֵֶַַָָ"ּדּבר

ה', (לעיל הּזה לעם הרעתה למה ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹּולדּבר

ׂשכר לׁשּלם נאמן ה', אני אליו וּיאמר ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹכ"ב.).

מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון ּבתמים. לפני ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָלּמתהּלכים

אל וארא וכּו'. מקֹומֹות ּבכּמה נדרׁש ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשהּוא

הרּבה הבטחּתיו ׁשּדי, ּבאל וגֹו' ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָאברהם

ׁשּדי. אל אני להם אמרּתי ּובכּלן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻהבטחֹות,

אין הֹודעּתי "לא להם, נֹודעּתי לא ה' ְְְִִִֵֶַַָֹֹּוׁשמי

נֹודעּתי ׁשּלא להם נֹודעּתי לא אּלא ּכאן" ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹּכתיב

"ׁשמי נקרא ׁשעליה ׁשּלי אמּתית ּבּמּדה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלהם

הבטחּתים ׁשהרי הּדברים, לאּמת נאמן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָה'",

לפרׁש וירצה הרב. ּדברי אּלּו ּכל קּימּתים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפי על ואף ההבטחה. קּיּום נֹודע לא ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹׁשעדין

נֹודע לא מקֹום מּכל הּזמן, הּגיע לא ְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹׁשעדין

ּתּקן לא זה ּכל ועם הבטחתֹו. ּבקּיּום ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלהם

אֹו הֹודעּתי, "לא לֹומר ראּוי ׁשהיה ְִֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון,

לדעּתֹו ואּולי להם". נֹודע לא ה' ּוׁשמי ְְְְִֶֶַַַַָֹֹׁשּיאמר

ּכלֹומר להם, נֹודעּתי ולא ה' ּוׁשמי ְְְְִִֶַַַָֹֹיאמר:

ּבֹו. להם נֹודעּתי ְִֶֶַָֹׁשּלא

ÌÎÁ‰Âׁשּדי ּבאל ּבי"ת ּכי ּפרׁש אברהם רּבי ¿∆»»ְְִִֵֵֵַַַַָָָ

וארא וׁשעּורֹו: מֹוׁשכת, ג'.) ְִֵֶֶָָָ(ּפסּוק

לא ה' ּובׁשמי ׁשּדי ּבאל וגֹו' אברהם ְְְְִִֵֶַַָָָֹאל

ּכ הּכתּוב, וענין להם. לאבֹותנֹודעּתי נראה י ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

מנּצח ׁשהּוא הּזה ולעׂשֹותּבּׁשם ׁשמים מערכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

מנהג מהם נתּבּטל ׁשּלא ּגדֹולים נּסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹעּמם

ּובּמלחמה מּמות אֹותם ּפדה ּברעב ְִִֶַָָָָָָָָָָָהעֹולם,

טֹובה, וכל וכבֹוד עׁשר להם ולתת חרב, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָמידי

ּובּקללֹות, ּבּברכֹות ׁשּבּתֹורה הּיעּודים ּככל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהם

אֹו מצוה ּבׂשכר טֹובה אדם על ּתבא לא ְְִִִַַָָָָָֹֹּכי

יּנח ואם הּנס, ּבמעׂשה רק עברה ּבענׁש ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻרעה

מעׂשיו ּבֹו יֹוסיפּו לא למּזלֹו אֹו לטבעֹו ְְְֲִִַַָָָָָֹהאדם

הּתֹורה ּכל ׂשכר אבל מּמּנּו. יגרעּו ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

נסּתרים, והם נּסים הּכל הּזה ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹוענׁשּה

עֹולם, ׁשל מנהגֹו ׁשהּוא לרֹואים ּבהם ְִִֵֵֶֶֶָָָָָיחׁשב

ּתארי זה ּומּפני ּבאמת. וׂשכר ענׁש ּבאדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהם

ּתבאר ולא הּזה, ׁשּבעֹולם ּביעּודים ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה

מֹופתים אּלה ּכי הּנׁשמֹות, ּבעֹולם הּנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָיעּודי

ּבאלהים ודבקּה הּנפׁש וקּיּום הּתֹולדה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּכנגד

אל ּתׁשּוב ׁשהיא ּבתֹולדּתּה ראּוי ּדבר ְְִֶֶַָָָָָהּוא

(וּיקרא זה אפרׁש ועֹוד נתנּה. אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹהאלהים

עלי. ה' ּגֹומר אם י"א.) ִֵַָכ"ו,

‰p‰Âלאבֹות נראיתי למׁשה: האלהים אמר ¿ƒ≈ְְֱִִִֵֶַָָָָֹ

הּמּזלֹות ּבֹו ׁשֹודד אני אׁשר ידי" ְֲֲִִֵֶַַַָָֹ"ּבכח

אׁשר ה"א יּו"ד ׁשל ּבׁשמי אבל לבחירי, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָועֹוזר

לברא להם נֹודעּתי לא הֹווה ּכל נהיה ְְְִִִֶֶַָָָֹֹּבֹו

לבני אמר ולכן הּתֹולדֹות, ּבׁשּנּוי חדׁשֹות ְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹלהם

ּפעם להם ותֹודיע ו'.), (ּפסּוק ה' אני ְְֲִִִֵֶַַַָָָיׂשראל

עּמהם עֹוׂשה אני ּבֹו ּכי הּגדֹול הּׁשם ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָאחרת

ּכל. עֹוׂשה ה'" אני ּכי "וידעּו ְְְְֲִִִֵֵַֹלהפליא,

e˜„ˆÂׁשהּוא אּלא הּזה, ּבענין ר"א דברי ּכל ¿»¿ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לדבריו ּגם והּנה יֹודע. ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכמתנּבא

אברהם אל "ואּודע הּכתּוב: ׁשּיאמר ראּוי ְֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה

ׁשּדי ּבאל להם".וגֹו' נֹודעּתי לא ה' ּובׁשמי ְְְְִִִֵֶַַַָֹ

להם". נראיתי לא ה' ּובׁשמי ׁשּיאמר ְְִִִִֵֶֶַָֹֹ"אֹו

נבּואת היֹות מּפני ּכי ּבזה, יתּקן הּוא ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָאבל

וארא, ּבהם אמר הּלילה ּבמראֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָָָהאבֹות

אמר ּפנים אל ּפנים מׁשה ׁשל היֹות ֱֲִִֶֶֶַַָָָּובעבּור

.ל נֹודעּתי ּכאׁשר להם, נֹודעּתי ְְְֲִִֶֶַַַָֹלא

ÏÚÂ,ּומׁשמעֹו ּכפׁשּוטֹו הּכתּוב ּבא האמת ּדר ¿«ְְֱִֶֶֶַַָָָָ

ּבאסּפקלריא להם נראיתי ה' אני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹיאמר

אתוּדע אליו ּבּמראה ּכטעם: ׁשּדי, אל ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשל

נֹודעּתי לא ה'" אני "ואֹותי ו'.), י"ב, ְְְֲִִִִַַָֹ(ּבּמדּבר

(זהר הּמאירה ּבאסּפקלריא נסּתּכלּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהם,

אׁשר ּכטעם: אֹותי", "ׁשּידעּו א'.) כ"ו, ְְֲִֵֶֶַַָָָוארא

ּכי י'.), ל"ד, (ּדברים ּפנים אל ּפנים ה' ְְִִִִֶָָָָידעֹו

להם נֹודע לא אבל המיחד ה' ידעּו ְְֲֶַַָָָָָָֹֻהאבֹות

יזּכיר הּׁשם עם אברהם ּכׁשּידּבר ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבנבּואה,

ּדלת אלף אֹו ּדלת, אלף עם המיחד ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשם

והּנה ל"ב.). י"ח, ב'. ט"ו, (ּבראׁשית ְְְִִֵֵַלבּדֹו

להם הּׁשכינה ּגּלּוי היה ׁשהאבֹות ְְִִִֶֶַָָָָָָָָהענין,

עּמהם ונהג רפה הּדין ּבמּדת עּמהם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּדּבּור

הרחמים ּבמּדת ויּודע יתנהג מׁשה ועם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבּה,

לימין מֹולי ּכטעם: הּגדֹול, ּבׁשמֹו ְְִִִִֶַַַָׁשהּוא

י"ב.), ס"ג, (יׁשעיה ּתפארּתֹו זרֹוע ְְְְְִֶַַַָמׁשה

ּתפארת ׁשם ל לעׂשֹות עּמ נהגּת ּכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּוכתיב:

ׁשם מעּתה מׁשה יזּכיר לא ולכן י"ד.). ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ(ׁשם

נּתנה, הּגדֹול ּבׁשמֹו הּתֹורה ּכי ׁשּדי, ְְִִִֵַַַַָָָאל

והּוא ב'.), כ', (להּלן אלהי ה' אנכי ְְֱֱִֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:

ליּסר קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים מן ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

(ּדברים הּגדֹולה אּׁשֹו את הרא הארץ ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָועל
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i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהםוגם ּביני ּבריתי והעמדּתי Ì‰Ï.הּצבּתי ˙˙Ï ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ»≈»∆
ÔÚ�k ı¯‡ נאמר:∑‡˙ מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ(בראשית וגֹו' ׁשדי אל ארץ"אני את אחרי ּולזרע ל תּתי ∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."כו)מגּורי לאברהם",(בראשית נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה לה)ואֹותּה הארץ(בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל "אני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", קּימּתיאׁשר .ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(ä)íâå|íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È�‡ Ì‚Â∑הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי הּנֹואקיםּכמֹו יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי ‡L¯.יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ¬∆
¯kÊ‡Â Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ∑ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.אנכי" ִָֹ

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
ézìàâå íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
i"yx£ÔÎÏ∑הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡∑ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑כן ּכי »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן ÌÈ¯ˆÓ.הבטחּתיו, ˙Ï·Ò∑מצרים מּׂשא רמב"ן.טרח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)ízòãéå íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
ìà ýåýé éðà ékýúBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëé ¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîרמב"ן ¦§¨«¦

ÔB‰Ïד ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡¯NÈה È�a ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰�ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"הּׁשמים". ּפרּוׁש רמזּתי ּוכבר ל"ו.). ְְִִֵַַַָָָד',

יגּלה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ח'.) א', ְְְִֵֶַַָָ(ּבראׁשית

מּתֹורתֹו. נפלאֹות ויראנּו ְְְִִֵֵֵַָָעינינּו

Ôl‰Ï) ,Ìz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â :ÌÚËÂ¿««¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ»¿«»
(.'„ ,'Â,(.'ה (ׁשם ׁשמעּתי אני ְְֲִִַַָָוגם

הקימֹותי "וגם ׁשּדי ּבאל להם נראיתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכלֹומר

הּגדֹול ּבׁשמי וגם לפני", ההּוא הּברית ְְְְִִִֶַַַַַָָָלהם

ואזּכר יׂשראל ּבני נאקת אני עּתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשמעּתי

והּמׂשּכיל עּמדי, להם הקימֹותי אׁשר ּבריתי ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָאת

ִָיבין.

‰Óe,'ו (שמו"ר הּזה ּבענין רּבֹותינּו ּׁשּדרׁשּו «ְְִֵֶֶַַָָָ

מׁשּתּכחין, ולא ּדאבדין על חבל ְְְְְֲִִִַַָָֹד'.):

ויעקב יצחק אברהם על נגליתי ּפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרּבה

ּכׁשם ה' ׁשּׁשמי להם הֹודעּתי ולא ׁשּדי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּבאל

וכּו', מּדֹותי אחר הרהרּו ולא ,ל ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹׁשאמרּתי

ׁשּׁשאלּת ּכׁשם ּׁשמי מה ׁשאלּוני ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹועֹוד

מה לי אמרּת ׁשליחּותי ּתחּלת ואּתה ְְְְִִִִַַַַַָָָָאּתה,

ּפרעה אל ּבאתי ּומאז אמרּת ּולבּסֹוף ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּׁשמ

וגם נאמר זה ועל כ"ג.), ה', (לעיל ְְְְֱֵֶֶַַַוגֹו'

ּגם ד'.), (ּפסּוק וגֹו' אּתם ּבריתי את ְְֲִִִִִֶַָָֹהקמתי

ּכי הּמקרא, אחר מתיּׁשב ענינֹו הּזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמדרׁש

האבֹות נבּואת יזּכיר לּמה ז"ל, להם ְְְִֶַַָָָָָָֻהקׁשה

נראה ׁשּלא ולאמר ּבּנבּואה מעלתם ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹלפחֹות

זה, לֹו היה ּצר מה ׁשּדי, ּבאל רק ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹאליהם

ב'.) (ּפסּוק ה' אני לֹומר: ראּוי ולכןהיה , ְֲִֵַָָָָָ

אתכם והֹוצאתי ה' אני יׂשראל לבני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָֹאמר

(ּפסּוק הּמֹוציא ה' אני ּכי וידעּתם ו'.) ְֲִִִִֶַַָָ(ּפסּוק

למׁשה ּתֹוכחה הּדבר היה ּכי ידרׁשּו ולכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָז'.).

להם הּגיעה ׁשּלא האבֹות הּנה לֹו: ִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאמר

ׁשּדי, ּבאל רק ראּו ולא אלי ּבּנבּואה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹמעלתם

אּתם ּבריתי את הקימֹותי וגם ּבי, האמינּו ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָהם

אּתה ּכי אף ּבעבּורם". ּבניהם נאקת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ"וׁשמעּתי

ׁשּיׁש ּבֹו, והבטחּתי הּגדֹול ּבּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּידעּתני

ּבׁשמי יׂשראל ּולהבטיח ּברחמים לבטח ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹל

נכֹון זה וגם ּומֹופתים. אֹותֹות עּמהם ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָׁשאעׂשה

ְָוהגּון.

מצרים. סבלת מּתחת אתכם והֹוצאתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ(ו)

יסּבלּו ולא מארצם אֹותם ׁשּיֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיבטיחם

מעבדתם, אתכם והּצלּתי מּׂשאם. ּכבד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹוד

ּבמקֹומם להם להיֹות ּכלל ּבהם ימׁשלּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּבהם יעׂשה ּכי אתכם, וגאלּתי עֹובד. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָלמס

יׂשראל ל הּנה הּמצרים ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשפטים

מכר. ּכענין ּגאּולה טעם ּכי נפׁשנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּבפדיֹון

עליהם נטּויה ידֹו ׁשּתהיה נטּויה, ּבזרֹוע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוטעם

(ּפסּוק לעם לי אתכם ולקחּתי ׁשּיֹוציאם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעד

הּתֹורה, ּותקּבלּו סיני הר אל ּבבֹואכם ְְְֲִֶֶַַַַָז'.)

י"ט, (להּלן סגּלה לי והייתם נאמר: ׁשם ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֻּכי

ה'.).

הּמֹוציא אלהיכם ה' אני ּכי וידעּתם וטעם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹ(ז)

ר"א אמר מצרים. סבלֹות מּתחת ְְְִִִִֶֶַַַָָאתכם

למׁשרתים הּגדֹולה המחּברת ּבמערכת היה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּכי

מּדר זֹו ואין ּבּגלּות. עֹוד ׁשּיעמדּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהעליֹונים

אתכם אגאל "ּכאׁשר ׁשּיאמר רק ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּפרׁשה,

ּתדעּו העּמים ּכל אֹותּה ׁשּיראּו נטּויה" ְְְְִִִֵֶַַָָָָּבזרֹוע

מחּדׁשים ּומֹופתים אֹותֹות העֹוׂשה ה' אני ְְֲִִִִֶָָֻּכי

ּכי עׂשיתי ּובעבּורכם אלהיכם ואני ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעֹולם,

ט'.). ל"ב, (ּדברים הּׁשם חלק ְִֵֵֶֶַַָאּתם



לז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy

(ã)ïòðk õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤§¨®©
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהםוגם ּביני ּבריתי והעמדּתי Ì‰Ï.הּצבּתי ˙˙Ï ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ»≈»∆
ÔÚ�k ı¯‡ נאמר:∑‡˙ מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ(בראשית וגֹו' ׁשדי אל ארץ"אני את אחרי ּולזרע ל תּתי ∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."כו)מגּורי לאברהם",(בראשית נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה לה)ואֹותּה הארץ(בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל "אני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", קּימּתיאׁשר .ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(ä)íâå|íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È�‡ Ì‚Â∑הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי הּנֹואקיםּכמֹו יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי ‡L¯.יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ¬∆
¯kÊ‡Â Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ∑ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.אנכי" ִָֹ

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
ézìàâå íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
i"yx£ÔÎÏ∑הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡∑ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑כן ּכי »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן ÌÈ¯ˆÓ.הבטחּתיו, ˙Ï·Ò∑מצרים מּׂשא רמב"ן.טרח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)ízòãéå íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
ìà ýåýé éðà ékýúBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëé ¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîרמב"ן ¦§¨«¦

ÔB‰Ïד ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡¯NÈה È�a ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰�ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"הּׁשמים". ּפרּוׁש רמזּתי ּוכבר ל"ו.). ְְִִֵַַַָָָד',

יגּלה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ח'.) א', ְְְִֵֶַַָָ(ּבראׁשית

מּתֹורתֹו. נפלאֹות ויראנּו ְְְִִֵֵֵַָָעינינּו

Ôl‰Ï) ,Ìz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â :ÌÚËÂ¿««¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ»¿«»
(.'„ ,'Â,(.'ה (ׁשם ׁשמעּתי אני ְְֲִִַַָָוגם

הקימֹותי "וגם ׁשּדי ּבאל להם נראיתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכלֹומר

הּגדֹול ּבׁשמי וגם לפני", ההּוא הּברית ְְְְִִִֶַַַַַָָָלהם

ואזּכר יׂשראל ּבני נאקת אני עּתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשמעּתי

והּמׂשּכיל עּמדי, להם הקימֹותי אׁשר ּבריתי ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָאת

ִָיבין.

‰Óe,'ו (שמו"ר הּזה ּבענין רּבֹותינּו ּׁשּדרׁשּו «ְְִֵֶֶַַָָָ

מׁשּתּכחין, ולא ּדאבדין על חבל ְְְְְֲִִִַַָָֹד'.):

ויעקב יצחק אברהם על נגליתי ּפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרּבה

ּכׁשם ה' ׁשּׁשמי להם הֹודעּתי ולא ׁשּדי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּבאל

וכּו', מּדֹותי אחר הרהרּו ולא ,ל ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹׁשאמרּתי

ׁשּׁשאלּת ּכׁשם ּׁשמי מה ׁשאלּוני ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹועֹוד

מה לי אמרּת ׁשליחּותי ּתחּלת ואּתה ְְְְִִִִַַַַַָָָָאּתה,

ּפרעה אל ּבאתי ּומאז אמרּת ּולבּסֹוף ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּׁשמ

וגם נאמר זה ועל כ"ג.), ה', (לעיל ְְְְֱֵֶֶַַַוגֹו'

ּגם ד'.), (ּפסּוק וגֹו' אּתם ּבריתי את ְְֲִִִִִֶַָָֹהקמתי

ּכי הּמקרא, אחר מתיּׁשב ענינֹו הּזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמדרׁש

האבֹות נבּואת יזּכיר לּמה ז"ל, להם ְְְִֶַַָָָָָָֻהקׁשה

נראה ׁשּלא ולאמר ּבּנבּואה מעלתם ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹלפחֹות

זה, לֹו היה ּצר מה ׁשּדי, ּבאל רק ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹאליהם

ב'.) (ּפסּוק ה' אני לֹומר: ראּוי ולכןהיה , ְֲִֵַָָָָָ

אתכם והֹוצאתי ה' אני יׂשראל לבני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָֹאמר

(ּפסּוק הּמֹוציא ה' אני ּכי וידעּתם ו'.) ְֲִִִִֶַַָָ(ּפסּוק

למׁשה ּתֹוכחה הּדבר היה ּכי ידרׁשּו ולכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָז'.).

להם הּגיעה ׁשּלא האבֹות הּנה לֹו: ִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאמר

ׁשּדי, ּבאל רק ראּו ולא אלי ּבּנבּואה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹמעלתם

אּתם ּבריתי את הקימֹותי וגם ּבי, האמינּו ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָהם

אּתה ּכי אף ּבעבּורם". ּבניהם נאקת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ"וׁשמעּתי

ׁשּיׁש ּבֹו, והבטחּתי הּגדֹול ּבּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּידעּתני

ּבׁשמי יׂשראל ּולהבטיח ּברחמים לבטח ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹל

נכֹון זה וגם ּומֹופתים. אֹותֹות עּמהם ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָׁשאעׂשה

ְָוהגּון.

מצרים. סבלת מּתחת אתכם והֹוצאתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ(ו)

יסּבלּו ולא מארצם אֹותם ׁשּיֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיבטיחם

מעבדתם, אתכם והּצלּתי מּׂשאם. ּכבד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹוד

ּבמקֹומם להם להיֹות ּכלל ּבהם ימׁשלּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּבהם יעׂשה ּכי אתכם, וגאלּתי עֹובד. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָלמס

יׂשראל ל הּנה הּמצרים ׁשּיאמרּו עד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשפטים

מכר. ּכענין ּגאּולה טעם ּכי נפׁשנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּבפדיֹון

עליהם נטּויה ידֹו ׁשּתהיה נטּויה, ּבזרֹוע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוטעם

(ּפסּוק לעם לי אתכם ולקחּתי ׁשּיֹוציאם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעד

הּתֹורה, ּותקּבלּו סיני הר אל ּבבֹואכם ְְְֲִֶֶַַַַָז'.)

י"ט, (להּלן סגּלה לי והייתם נאמר: ׁשם ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֻּכי

ה'.).

הּמֹוציא אלהיכם ה' אני ּכי וידעּתם וטעם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹ(ז)

ר"א אמר מצרים. סבלֹות מּתחת ְְְִִִִֶֶַַַָָאתכם

למׁשרתים הּגדֹולה המחּברת ּבמערכת היה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּכי

מּדר זֹו ואין ּבּגלּות. עֹוד ׁשּיעמדּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהעליֹונים

אתכם אגאל "ּכאׁשר ׁשּיאמר רק ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּפרׁשה,

ּתדעּו העּמים ּכל אֹותּה ׁשּיראּו נטּויה" ְְְְִִִֵֶַַָָָָּבזרֹוע

מחּדׁשים ּומֹופתים אֹותֹות העֹוׂשה ה' אני ְְֲִִִִֶָָֻּכי

ּכי עׂשיתי ּובעבּורכם אלהיכם ואני ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעֹולם,

ט'.). ל"ב, (ּדברים הּׁשם חלק ְִֵֵֶֶַַָאּתם
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(ç)úúì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´
äLøBî íëì dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúàŸ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N�∑ּבכסאיה להּׁשבע רמב"ן.רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)äLî-ìà eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ¤¤½
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומיןלא ¯ˆwÓ∑ואינֹו קצרה, ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
להארי מּמקראיכֹול ראיה לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

טז)זה: את(ירמיה מאמן הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לטֹובה האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות אפּלּו ּדרׁשּוהּו.ּדבריו, קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. ׁשל(שמות לענין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

מׁשה: ׁשאמר ה)מעלה, לי(לעיל יׁש מׁשּתּכחין! ולא ּדאבּדין על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
"מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ולא ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלהתאֹונן

אליהם"?ּׁשמֹו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑מצא לא ׂשרה, את לקּבר אברהם ּבדמיםּוכׁשּבּקׁש ׁשּקנה עד קרקע ְֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביעקב:מרּבים, וכן חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק לג)וכן אהלֹו,(בראשית לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: הּבתרים,ׁשּלא ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ואם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' "אני ּבּדבריםנאמר: נמׁשכת אניהּסמיכה "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשמעּתי

ׁשּנאמר: כג)ּתדרׁש, סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות"הלא לכּמה מתחּלק רמב"ן.- ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåרמב"ן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«
:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«

È¯ÓÈÓaח ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡�‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡�ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לּׁשבע "הרימֹותיה ידי. את נׂשאתי אׁשר ֲֲִִִִִֶֶַָָָָָ(ח)

ּדר אמר ור"א רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִִֶֶַַָּבכסאי".

ויּׁשבע, הּׁשמים אל ידֹו" "ׁשּיּׂשא ּכאדם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָמׁשל,

ל"ב, (ּדברים ידי ׁשמים אל אּׂשא ּכי ְְִִִִֶֶַָָָָּכמֹו:

וּיּׁשבע הּׁשמים אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו וּירם ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹמ'.),

ז'.). י"ב, ִֵָ(ּדניאל

ÏÚÂׁשהרימֹותי" ידי את נׂשאתי האמת, ּדר ¿«ֱֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָ

וכן: הארץ, להם ׁשאּתן אלי עּזי" ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזרֹוע

הּגדֹולה הּיד ׁשאּׂשא ידי, ׁשמים אל אּׂשא ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכי

ואין החּיים. לעֹולם ּבּה להיֹות הּׁשמים ְְְִִִֵֶַַַַָָָאל

הענין מן הּׁשמים אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוּירם

הּבּדים לבּוׁש ּבּמלא נאמר הּוא ּכי ְְֱִִֶֶַַַַַַָהּזה,

העֹולם. ּבחי ְְִֶַַָָׁשּנׁשּבע

ּבעבּור לא קׁשה. ּומעבדה רּוח מּקצר ֲֲִֵֶַַָָָֹֹֹ(ט)

ׁשּלא רק ּובנביאֹו, ּבה' יאמינּו ְֲִִִֶֶַַַֹֹׁשּלא

ׁשּתקצר ּכאדם רּוח, מּקצר לדבריו אזן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹהטּו

ּבצערֹו, רגע לחיֹות ירצה ולא ּבעמלֹו, ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹנפׁשֹו

הרּוח וקצר כן. אחרי לֹו ׁשּירוח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּדעּתֹו

ּכאׁשר ּבחרב ּפרעה יהרגם ׁשּלא ּפחּדם ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּוא

כ"א.), ה', (לעיל מׁשה אל ׁשֹוטריהם ְְְֵֵֶֶֶָאמרּו

הּנֹוגׂשים ׁשהיּו הּדחק הּוא קׁשה, ְֲִֶַַַַָָָָֹֹועבדה

ולחׁשב ּדבר לׁשמע יּתנּום ולא ּבהם ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹאצים

ּבֹו.

המפר אמרּו ּלאמר. מׁשה אל ה' וידּבר ׁשים(י) ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

מּלת ּכי אמר) ש' הּׁשרׁשים ּבס' ְִִִַַַַָָָ(הרד"ק

והּטעם ליׂשראל. לאמר הּתֹורה ּבכל ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹ"לאמר"

הּׁשם אּלה,ׁשּיאמר ּדברי ליׂשראל אמר למׁשה: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אמׁש ׁשאמר: והּכתּוב ּפרעה. אל לאמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּובכאן

אינּנּו כ"ט.), ל"א, (ּבראׁשית לאמר אלי ְִֵֵֵֵֶַַָֹאמר

רּבֹות ּבמקֹומֹות וכן הּזה, ּבּפרּוׁש נכֹון על ְְִֵֵֶַַַַָָּבא

אל ּדּבר לאמר מׁשה אל ה' וידּבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיכּפל,

א'ֿב'.), י"ח, (וּיקרא אלהם ואמרּת יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבני

ּבני אל ּדּבר לאמר מׁשה אל ה' וּיאמר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹוכן

ל"זֿ ט"ו, (ּבּמדּבר אליהם ואמרּת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל

לאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל אל וּיאמרּו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹל"ח.)

מׁשה אל יׂשראל ּבני וּיאמרּו ז'.), י"ד, ְְְִֵֵֶֶַָָֹ(ׁשם

אלכם ואמר כ"ז.), י"ז, (ׁשם ּגוענּו הן ְֲֵֵֵֶַַָָָֹֹלאמר

וכּיֹוצא ט'.), א', (ּדברים לאמר ההוא ְְִִֵֵֵַַָָֹּבעת

אל ה' וּיאמר הּזה: ּבּסדר וכן רּבים. ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבאּלּו

ּפרעה אלכם ידּבר ּכי לאמר אהרן ואל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹמׁשה

לאחרים, לאמר אינּנּו ח'ֿט'.), ז', (להּלן ְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹלאמר

נכֹון. ַָעל

ÔBÎp‰Âעל להֹורֹות "לאמר" מּלת ּכי ּבעיני, ¿«»ְְִִֵֵַַַֹ

ה' וידּבר מקֹום. ּבכל הענין ְְְִֵֵַַָָָָּברּור

אמירה לא ּגמּורה", "ּבאמירה מׁשה ְֲֲִִֶֶַָָָֹאל

זה יתמיד ּולכ ּדבר. ּברמז ולא ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֻמסּפקת,

ּפה אל ּפה מׁשה נבּואת ּכי הּתֹורה, ְְִֶֶֶֶַַָָּבכל

ח'.). י"ב, (ּבּמדּבר ּבחידֹות ולא ּבֹו ְְְְִִֵַַָֹידּבר

אלי הּׁשם אמר אמׁש ליעקב: ּכן אמר ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולבן

ּברּורה ּבאמירה כ"ט.) ל"א, (ּבראׁשית ְְֲִִֵֵַָָֹלאמר

עֹוׂשה הייתי ּכן לּולי ּכי לכם, אּזיק ִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

מׁשה אל יׂשראל ּבני וּיאמרּו וכן: רע. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעּמכם

ׁשהיּו כ"ז.), י"ז, (ּבּמדּבר לאמר אהרן ְְֲִֵֶֶַַָָֹֹואל

ּבגּלּוי להם וצֹועקים ּבפרּוׁש ּכן להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָאֹומרים

מקּדם ּפעם הענין לברּור הּמקֹור ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָָֻּפנים,

למנאצי אמֹור אֹומרים ּכמֹו: מאחר, ְְְְֲִִַַַַָָֻּפעם

י"ז.). כ"ג, ְְִָ(ירמיה

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(áé)-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ
éàå éìà eòîL:íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬§¨¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È�ÚÓLÈ CÈ‡Â∑אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑וכן ׂשפתים, אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒְְֲִֵַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ו)ּכל מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): מהבין,(שם אטּומים – "ערליֿלב" ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ב) ּבּה,(חבקוק ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם יט)"ׁשתה (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
אכילתֹו, ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" אטּום(שם)"וערלּתם – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל רמב"ן.ּומכּסה ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּולמליץ לפה לֹו Ï‡¯NÈ.להיֹות È�a Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת(שמות להנהיגם עליהם אֹותםצּוה Ú¯t‰.ולסּבל Ï‡Â ְְְִִֵֶ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ¿∆«¿…
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ∑אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הענין הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה,
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי רמב"ן.ּב"אּלה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ß zah `"k ipy mei ß

(ãé)CBðç ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À£³
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑התחיל ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ

·�Èיב ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡�‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד È�a ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CB�Á Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ּכי אלי. ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹ(יב)

יׁשמעני ואי להם, נׁשמעים ּדברי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשית

הגּון ואיני ׂשפתים ערל אני ּכי ועֹוד, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹפרעה.

ׁשחׁשב לפרׁש ויּתכן ּגדֹול. מל לפני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאדּבר

ּכי אליו ׁשמעּו לא מּפחיתּותֹו ּכי אּולי ְְִִִִֵֶַָָֹמׁשה

לּבם על לדּבר יכין ולא ׂשפתים ערל ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹהּוא

ידּבר ּכי אף נחּומים ּדברים טֹובים ְְְִִִִִִֵַַָָּדברים

לא מּתחּלה ּכי הּזה, הּכתּוב וטעם ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹלפרעה.

אמר רק ּפרעה, אל הּוא ׁשּידּבר אֹותֹו ְְִֵֶֶַַַַָָֹצּוה

א מצריםּובאת מל אל יׂשראל וזקני ּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אפׁשר והיה י"ח.), ג', (לעיל אליו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָואמרּתם

ּבֹוׁש והיה יחריׁש. והּוא הּזקנים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָׁשּידּברּו

ּדברים איׁש לא ואמר: העם אל ּגם ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּלדּבר

הׁשיבֹו: הּוא ּברּו והּקדֹוׁש י'.). ד', (ׁשם ְִִֵַָָָָֹאנכי

עׂשה וכן ט"ז.), (ׁשם העם אל ל הּוא ְְְִֵֶֶָָָָָודּבר

את אהרן וידּבר ׁשאמר: ּכמֹו מּתחּלה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּבבֹואם

מׁשה אל ה' ּדּבר אׁשר האּלה הּדברים ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכל

ועּתה ל'.). (ׁשם העם לעיני האתת ְְֵֵַַַַָָָָָֹֹוּיעׂש

יׂשראל לבני אמר לכן מׁשה: נצטּוה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר

ּבעצמֹו להם הּוא ּדּבר ו'.), (ּפסּוק ה' ְְֲִִֵֶַָָאני

חזר וכאׁשר אליו, ׁשמעּו ולא צּוהּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר

אדּבר אי אמר ּפרעה אל לדּבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹוצּוה

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ׂשפתים, ערל ואני ְְֲֲִִֵַַַַָָָָאליו

ו עּמֹו אהרן יׂשראלצרף ּבני אל ׁשניהם צּוה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ּפרעה ואל יצּום" אׁשר "ּכל להם ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּידּברּו

ּדבר "על ּפרׁש: ורּׁש"י מארצֹו". ְְְְִִֵֵַַַַַָ"להֹוציאם

ואין ּפרעה". אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹּבני

.ֶֹצר

ּודבר רּׁש"י: ּפרׁש יׂשראל. ּבני אל ויצּום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ(יג)

לאחר ׁשנּיה ּבפרׁשה מפרׁש מהּו, ְְְְִִַַַַָָָָָֹהּצּוּוי

ואהרן מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹסדר

ּובמי נֹולדּו היא ללּמדנּו הענין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָהפסיק

ה' אני ּלאמר מׁשה אל ה' וידּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹנתיחסּו.

אני אׁשר ּכל את מצרים מל ּפרעה אל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדּבר

עצמֹו הּדּבּור הּוא כ"ט.). ו', (להּלן אלי ְְִֵֵֶַַַָֹּדבר

מצרים מל ּפרעה אל ּדּבר ּבא ּכאן: ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאמּור

הענין ׁשהפסיק מּתֹו אּלא י"א.), ְְִִִִֶֶָָָָ(ּפסּוק

וּיאמר ּבֹו. להתחיל עליו חזר ליחסם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבׁשביל

האמּורה אמירה היא ל'.). (ּפסּוק ה' לפני ְֲֲִִִֵֶָָָָמׁשה

ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן י"ב.): (ּפסּוק ְְְִֵֵֵָָָָֹּכאן

ׁשהפסיק ּבׁשביל הּכתּוב ּוׁשנאּה וגֹו', ְְְְִִִִֵֶַַָָָאלי

נחזר ׁשאֹומר ּכאדם הּׁשיטה, היא וכ ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹהענין.

(ּבפסּוק אברהם רּבי ּדעת וכן הראׁשֹונֹות. ְְְִִֵַַַַַָָָָעל

כ"ט.).

ÔÈ‡Âאת הּׁשם צּוה ּכאׁשר אבל דעּתי. ּכן ¿≈ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

אמר לכן יׂשראל: ּבני אל לדּבר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָֹמׁשה

ׁשמעּו ולא ּכן, ועׂשה ו'.), (ּפסּוק יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹלבני

ויצּוה ּפרעה אל ׁשּיבא אֹותֹו וצּוה וחזר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאליו,

הן ענהּו: ואז י"א.), (ּפסּוק לׁשּלחם ְְְֵַָָָָָאֹותֹו

י"ב.), (ּפסּוק אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ְְְִֵֵֵַָָָֹּבני

לדּבר ׁשניהם את "צּוה הּוא ּברּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָוהּקדֹוׁש

וחׁשב י"ג.), (ּפסּוק ּפרעה" ואל העם ְְְֶֶַַָָָָֹאל

האֹותֹו ּבכל יתנּבאּו ׁשניהם ּכי ּוׁשניהםמׁשה ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּידּבר ודי ּפרעה, ואל יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיבֹואּו

ׁשהאחד ׁשלּוחים ׁשנים ּכל ּדר כן ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאחד,

הּׁשם וחזר ּבזה. ונתּפּיס יחריׁש, והּׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָידּבר

ל הּנגלה כ"ט.), (ּפסּוק ה' אני אליו: ְְְֲִִֵֶַַָָָואמר

ּפרעה אל ּדּבר הּגדֹול, ּבׁשמי לדּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹלבּד

אלי ּדבר אני אׁשר ּכל את מצרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמל

לאהרן לא ּכּלם, הּדּברֹות יהיּו "ל" ּכי ְְְְֲִִִַַָָֹֹֻ(ׁשם),

ענה אז ּפרעה. אל ׁשליח עׂשיתי ואֹות ,ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹעּמ

והּׁשם ׂשפתים, ערל אני הן אחרת: ּפעם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמׁשה

(ז', לפרעה אלהים נתּתי ראה אליו ְְְְֱִִֵֵַַַָָֹֹאמר



לט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(áé)-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ
éàå éìà eòîL:íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬§¨¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È�ÚÓLÈ CÈ‡Â∑אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑וכן ׂשפתים, אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒְְֲִֵַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ו)ּכל מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): מהבין,(שם אטּומים – "ערליֿלב" ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ב) ּבּה,(חבקוק ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם יט)"ׁשתה (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
אכילתֹו, ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" אטּום(שם)"וערלּתם – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל רמב"ן.ּומכּסה ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּולמליץ לפה לֹו Ï‡¯NÈ.להיֹות È�a Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת(שמות להנהיגם עליהם אֹותםצּוה Ú¯t‰.ולסּבל Ï‡Â ְְְִִֵֶ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ¿∆«¿…
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ∑אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הענין הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה,
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי רמב"ן.ּב"אּלה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ß zah `"k ipy mei ß

(ãé)CBðç ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À£³
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑התחיל ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ

·�Èיב ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡�‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד È�a ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CB�Á Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ּכי אלי. ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹ(יב)

יׁשמעני ואי להם, נׁשמעים ּדברי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשית

הגּון ואיני ׂשפתים ערל אני ּכי ועֹוד, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹפרעה.

ׁשחׁשב לפרׁש ויּתכן ּגדֹול. מל לפני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאדּבר

ּכי אליו ׁשמעּו לא מּפחיתּותֹו ּכי אּולי ְְִִִִֵֶַָָֹמׁשה

לּבם על לדּבר יכין ולא ׂשפתים ערל ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹהּוא

ידּבר ּכי אף נחּומים ּדברים טֹובים ְְְִִִִִִֵַַָָּדברים

לא מּתחּלה ּכי הּזה, הּכתּוב וטעם ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹלפרעה.

אמר רק ּפרעה, אל הּוא ׁשּידּבר אֹותֹו ְְִֵֶֶַַַַָָֹצּוה

א מצריםּובאת מל אל יׂשראל וזקני ּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אפׁשר והיה י"ח.), ג', (לעיל אליו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָואמרּתם

ּבֹוׁש והיה יחריׁש. והּוא הּזקנים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָׁשּידּברּו

ּדברים איׁש לא ואמר: העם אל ּגם ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּלדּבר

הׁשיבֹו: הּוא ּברּו והּקדֹוׁש י'.). ד', (ׁשם ְִִֵַָָָָֹאנכי

עׂשה וכן ט"ז.), (ׁשם העם אל ל הּוא ְְְִֵֶֶָָָָָודּבר

את אהרן וידּבר ׁשאמר: ּכמֹו מּתחּלה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּבבֹואם

מׁשה אל ה' ּדּבר אׁשר האּלה הּדברים ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכל

ועּתה ל'.). (ׁשם העם לעיני האתת ְְֵֵַַַַָָָָָֹֹוּיעׂש

יׂשראל לבני אמר לכן מׁשה: נצטּוה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר

ּבעצמֹו להם הּוא ּדּבר ו'.), (ּפסּוק ה' ְְֲִִֵֶַָָאני

חזר וכאׁשר אליו, ׁשמעּו ולא צּוהּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר

אדּבר אי אמר ּפרעה אל לדּבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹוצּוה

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ׂשפתים, ערל ואני ְְֲֲִִֵַַַַָָָָאליו

ו עּמֹו אהרן יׂשראלצרף ּבני אל ׁשניהם צּוה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ּפרעה ואל יצּום" אׁשר "ּכל להם ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּידּברּו

ּדבר "על ּפרׁש: ורּׁש"י מארצֹו". ְְְְִִֵֵַַַַַָ"להֹוציאם

ואין ּפרעה". אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹּבני

.ֶֹצר

ּודבר רּׁש"י: ּפרׁש יׂשראל. ּבני אל ויצּום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ(יג)

לאחר ׁשנּיה ּבפרׁשה מפרׁש מהּו, ְְְְִִַַַַָָָָָֹהּצּוּוי

ואהרן מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹסדר

ּובמי נֹולדּו היא ללּמדנּו הענין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָהפסיק

ה' אני ּלאמר מׁשה אל ה' וידּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹנתיחסּו.

אני אׁשר ּכל את מצרים מל ּפרעה אל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדּבר

עצמֹו הּדּבּור הּוא כ"ט.). ו', (להּלן אלי ְְִֵֵֶַַַָֹּדבר

מצרים מל ּפרעה אל ּדּבר ּבא ּכאן: ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאמּור

הענין ׁשהפסיק מּתֹו אּלא י"א.), ְְִִִִֶֶָָָָ(ּפסּוק

וּיאמר ּבֹו. להתחיל עליו חזר ליחסם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבׁשביל

האמּורה אמירה היא ל'.). (ּפסּוק ה' לפני ְֲֲִִִֵֶָָָָמׁשה

ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן י"ב.): (ּפסּוק ְְְִֵֵֵָָָָֹּכאן

ׁשהפסיק ּבׁשביל הּכתּוב ּוׁשנאּה וגֹו', ְְְְִִִִֵֶַַָָָאלי

נחזר ׁשאֹומר ּכאדם הּׁשיטה, היא וכ ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹהענין.

(ּבפסּוק אברהם רּבי ּדעת וכן הראׁשֹונֹות. ְְְִִֵַַַַַָָָָעל

כ"ט.).

ÔÈ‡Âאת הּׁשם צּוה ּכאׁשר אבל דעּתי. ּכן ¿≈ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

אמר לכן יׂשראל: ּבני אל לדּבר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָֹמׁשה

ׁשמעּו ולא ּכן, ועׂשה ו'.), (ּפסּוק יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹלבני

ויצּוה ּפרעה אל ׁשּיבא אֹותֹו וצּוה וחזר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאליו,

הן ענהּו: ואז י"א.), (ּפסּוק לׁשּלחם ְְְֵַָָָָָאֹותֹו

י"ב.), (ּפסּוק אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ְְְִֵֵֵַָָָֹּבני

לדּבר ׁשניהם את "צּוה הּוא ּברּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָוהּקדֹוׁש

וחׁשב י"ג.), (ּפסּוק ּפרעה" ואל העם ְְְֶֶַַָָָָֹאל

האֹותֹו ּבכל יתנּבאּו ׁשניהם ּכי ּוׁשניהםמׁשה ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּידּבר ודי ּפרעה, ואל יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיבֹואּו

ׁשהאחד ׁשלּוחים ׁשנים ּכל ּדר כן ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאחד,

הּׁשם וחזר ּבזה. ונתּפּיס יחריׁש, והּׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָידּבר

ל הּנגלה כ"ט.), (ּפסּוק ה' אני אליו: ְְְֲִִֵֶַַָָָואמר

ּפרעה אל ּדּבר הּגדֹול, ּבׁשמי לדּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹלבּד

אלי ּדבר אני אׁשר ּכל את מצרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמל

לאהרן לא ּכּלם, הּדּברֹות יהיּו "ל" ּכי ְְְְֲִִִַַָָֹֹֻ(ׁשם),

ענה אז ּפרעה. אל ׁשליח עׂשיתי ואֹות ,ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹעּמ

והּׁשם ׂשפתים, ערל אני הן אחרת: ּפעם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמׁשה

(ז', לפרעה אלהים נתּתי ראה אליו ְְְְֱִִֵֵַַַָָֹֹאמר
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ּתֹולדֹותם ּדר ּבׁשעתליחסם הּללּו ׁשבטים לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר רמב"ן.מֹותֹו, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

(åè)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©§¨−
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§¨−§¨¦®
ìLe òáL éåì éiç éðLe:äðL úàîe íéL §¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ È�Le∑הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא א)קּים, ימים(לעיל הארי ולוי חדׁש", מל "וּיקם :ּכ ואחר אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכּלם .על ַָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)úä÷ éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈
ìLìLe L:äðL úàîe íéL ¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ È�Le ˙‰˜ ÈiÁ È�Le∑ׁשאמר ׁשנה מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשנֹותיו ּכל חׁשב היה. מצרים מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּכתּוב,

האבֹות ּבׁשני לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם .ּוׁשנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(èé):íúãìúì éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
ìLe òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úàíéL ¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²

:äðL úàîe§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑אבּוהי,אח קהתת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)Bì ïBLçð úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´
-úàå øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨¨−§¤

:øîúéà¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ� ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיהמּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÔÈÎÈÂטו „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È�·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙È�Ú�k ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ È�Le È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז ÈÚÓLÂ È�·Ï ÔBL¯‚ È�a¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È�·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ È�Le¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒ�e¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
È�Le ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈ�L Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא ‚Ù�Â Á¯˜ ¯‰ˆÈ È�·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È�·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ�„·כג ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„� ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ ÔBLÁ�c d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"וׁשם אהרן, עם לפניו ּתבא אּתה ּכי ְְֲִִַַָָָָָֹֹא'.),

,ּדברי ּפרעה יׁשמע ולא אהרן" את ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹּתצּוה

ּכאׁשר ,"ּדברי יׁשמיענּו ּבׁשליחּות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ"ואהרן

ּדבריו מׁשמיע והּנביא לּנביא, מצּוה ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָֹהאלהים

למׁשה, ּגדֹולה מעלה זֹו והּנה ּבהם. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּומֹוכיח

ּבערלת לדּבר ּבֹוׁש ׁשהיה ּבענותנּותֹו ּבּה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָזכה

מאד ּגדֹול מׁשה האיׁש ּגם אמר: וכן ְְְִֵֶַַָָָָָֹׂשפתיו,

העם ּובעיני ּפרעה עבדי ּבעיני מצרים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבארץ

ירא ׁשהיה מּדה, ּכנגד מּדה ג'.), י"א, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ(להּלן

(להּלן ּכתב ורּׁש"י ּבעיניהם. נבזה יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁשליחּות ּכל אחת ּפעם תדּבר אּתה ב'.): ְְִֵַַַַַַָָז',

אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּתֹו ּכפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹּוׁשליחּות

זה ואין ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ"ימליצּנּו

ּכלל. ְָָנכֹון

הּכתּוב רצה לא אבתם. בית ראׁשי אּלה ֲֵֵֵֶַָָָָָֹֹ(יד)

לתֹולדֹותם, לוי ּבני ׁשמֹות אּלה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָלהתחיל:

מּכאן הּיחס ּבכֹור לוי ׁשּיהיה יראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

הּגדֹולים אחיו הזּכיר אבל מׁשה, לכבֹוד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָואיל

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבאחיה לבּדק צריְך אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו כג)מּכאן ו, (ּבתמּכאן(רש"י ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קהתלוי נֹולדּואחֹות "היאְך ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרן, ליחסמׁשה ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ואהרן מׁשה 'ּדֹודתֹו'את ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן אְך יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את ׁש"אחֹותּבנימדּגיׁש ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא רמב"ןנחׁשֹון" ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹ

(ãë)úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ
:éçøwä©¨§¦«

(äë)äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙B�aÓ∑עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו רבהאּלּו (שמות «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּכאחדפ"א) ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש ..ÏÚ ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ«

Ì˙B‡·ˆ∑,ּכמֹוּבצבאֹותם תחיה", חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ƒ¿»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.לג)ּבחרּב ּבחרּבכם(יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.סֹוף

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ׁשּלאחריומחּבר רמב"ן.לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

‡ÔÈlכד ÛÒ‡È·‡Â ‰�˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה ˙�aÓ dÏ ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לוי ּבבני והזּכיר ׁשליׁשי. נמנה הּוא וכי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶמּמּנּו

הזּכיר לא וׁשמעֹון ּבראּובן ּכי ְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ"לתלדתם",

ּתֹולדֹותיו יזּכיר ּובלוי עּמהם, מצרים יֹורדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָרק

ּוׁשנֹותם הּנביאים אבֹות ותֹולדֹות ְְְְְֲִִַָָּוׁשנֹותיו

עליֹון חסידי ּבעצמם הם ּכי ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָלכבֹודם.

העֹולם. ּכאבֹות ּבהן לסּפר ְְֲִֵֶַַָָָראּויין

עּמינדב ּבת אליׁשבע את אהרן וּיּקח ֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ(כגֿכה)

אם הזּכיר ּכאׁשר נחׁשֹון. ְְֲֲִִֵֶַַאחֹות

איׁש לוי ּבת ׁשהיא ולֹומר לכבֹודם, ְְְִִִִִִֵֶַַַָהּנביאים

אם הזּכיר ּכן נס, ּבּה ׁשּנעׂשה ונרמז ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָצּדיק,

אחֹות הּמלּוכה, מּזרע מיחסת ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻֻהּכהּנה

ׁשהּוא ּפנחס ׁשל אּמֹו והזּכיר הּגדֹול. ְְְִִִִִֶֶַַָָָהּנׂשיא

ק"א:), (זבחים מעצמֹו ּבּה ׁשּזכה ּכהן ּכן ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹּגם

נדרׁש, אינּנּו ׁשם ּפּוטיאל ׁשם זה היה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָואם

הּוא, מי ידענּו לא אדם ׁשם להזּכיר ּטעם ְְְִִֵַַַַַָָָֹמה

מ"ג.) סֹוטה ק"י. (ב"ב רּבֹותינּו אמרּו ְְֵֵַָָָולכן

ּומּזרע ּביצרֹו "ׁשּפטּפט" יֹוסף מּזרע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַׁשהּוא

והזּכר ּגּלּולים, לעבֹודת עגלים "ׁשּפּטם" ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֻיתרֹו

עֹולם. לכהּנת ּבצדקתם ׁשּזכּו ְְְִִֶֶַַָָָָָֻלׁשבח

ÏÚÂמזּכירים ׁשהּכתּובים נאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

מעכה אּמֹו וׁשם אּמֹותם, ׁשמֹות ְְְֲִִִֵַַָָָּבּמלכים

וׁשם י'.), ב'. ט"ו, (מלכיםֿא' אביׁשלֹום ְְֲִִֵַָָּבת

ל"א.), כ', (ד"הֿב' ׁשלחי ּבת עזּובה ְֲִִִַָאּמֹו

ּבדֹורֹו וידּוע נכּבד ּפּוטיאל ׁשהיה אֹו ּכּלם. ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻוכן

ּפּוטיאל, מּבנֹות הּכתּוב: ואמר לׁשבח. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהזּכירֹו

ּבנֹות לֹו היּו ּכי ּפּוטיאל", "ּבת אמר ְִִֵַַָָָֹולא

היתה ׁשּלא אֹו האחת מהן ּבחר והּוא ְְֵֶֶַַַַָָָָֹרּבֹות

למעלתֹו, אליו מתיחסת ּבּתֹו, ּבת אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּתֹו

ׁשמּה. הזּכיר לא ּכן ְְְִִֵַָֹועל

ּבארץ(כח) מׁשה אל ה' ּדּבר ּביֹום ְְְִִֶֶֶֶֶַויהי

מּוסב ׁשהּכתּוב לפרׁש יּתכן ְְִִִֵֵֶַָָָָָמצרים.

המדּברים הם ׁשהיּו זה ויהי אמר: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלמעלה,

ה' ּדּבר אׁשר ּבעת מצרים, מל ּפרעה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאל

ׁשאמר: ּבעבּור ּכי מצרים, ּבארץ מׁשה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָאל

הֹוציאּו להם ה' אמר אׁשר ּומׁשה אהרן ֲֲִֶֶֶַַָָֹהּוא

כ"ו.) (ּפסּוק מצרים מארץ יׂשראל ּבני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאת

ועּתה ּבׁשוה, לׁשניהם ׁשהּדּבּור נראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיה

לׁשניהם והּמצוה למׁשה הּדּבּור ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרׁש

הּפרׁשה. הפסק טעם וזה ְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיֹוציאּום.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבאחיה לבּדק צריְך אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו כג)מּכאן ו, (ּבתמּכאן(רש"י ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קהתלוי נֹולדּואחֹות "היאְך ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרן, ליחסמׁשה ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ואהרן מׁשה 'ּדֹודתֹו'את ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן אְך יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את ׁש"אחֹותּבנימדּגיׁש ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא רמב"ןנחׁשֹון" ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹ

(ãë)úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ
:éçøwä©¨§¦«

(äë)äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙B�aÓ∑עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו רבהאּלּו (שמות «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּכאחדפ"א) ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש ..ÏÚ ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ«

Ì˙B‡·ˆ∑,ּכמֹוּבצבאֹותם תחיה", חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ƒ¿»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.לג)ּבחרּב ּבחרּבכם(יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.סֹוף

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ׁשּלאחריומחּבר רמב"ן.לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

‡ÔÈlכד ÛÒ‡È·‡Â ‰�˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה ˙�aÓ dÏ ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לוי ּבבני והזּכיר ׁשליׁשי. נמנה הּוא וכי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶמּמּנּו

הזּכיר לא וׁשמעֹון ּבראּובן ּכי ְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ"לתלדתם",

ּתֹולדֹותיו יזּכיר ּובלוי עּמהם, מצרים יֹורדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָרק

ּוׁשנֹותם הּנביאים אבֹות ותֹולדֹות ְְְְְֲִִַָָּוׁשנֹותיו

עליֹון חסידי ּבעצמם הם ּכי ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָלכבֹודם.

העֹולם. ּכאבֹות ּבהן לסּפר ְְֲִֵֶַַָָָראּויין

עּמינדב ּבת אליׁשבע את אהרן וּיּקח ֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ(כגֿכה)

אם הזּכיר ּכאׁשר נחׁשֹון. ְְֲֲִִֵֶַַאחֹות

איׁש לוי ּבת ׁשהיא ולֹומר לכבֹודם, ְְְִִִִִִֵֶַַַָהּנביאים

אם הזּכיר ּכן נס, ּבּה ׁשּנעׂשה ונרמז ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָצּדיק,

אחֹות הּמלּוכה, מּזרע מיחסת ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻֻהּכהּנה

ׁשהּוא ּפנחס ׁשל אּמֹו והזּכיר הּגדֹול. ְְְִִִִִֶֶַַָָָהּנׂשיא

ק"א:), (זבחים מעצמֹו ּבּה ׁשּזכה ּכהן ּכן ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹּגם

נדרׁש, אינּנּו ׁשם ּפּוטיאל ׁשם זה היה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָואם

הּוא, מי ידענּו לא אדם ׁשם להזּכיר ּטעם ְְְִִֵַַַַַָָָֹמה

מ"ג.) סֹוטה ק"י. (ב"ב רּבֹותינּו אמרּו ְְֵֵַָָָולכן

ּומּזרע ּביצרֹו "ׁשּפטּפט" יֹוסף מּזרע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַׁשהּוא

והזּכר ּגּלּולים, לעבֹודת עגלים "ׁשּפּטם" ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֻיתרֹו

עֹולם. לכהּנת ּבצדקתם ׁשּזכּו ְְְִִֶֶַַָָָָָֻלׁשבח

ÏÚÂמזּכירים ׁשהּכתּובים נאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

מעכה אּמֹו וׁשם אּמֹותם, ׁשמֹות ְְְֲִִִֵַַָָָּבּמלכים

וׁשם י'.), ב'. ט"ו, (מלכיםֿא' אביׁשלֹום ְְֲִִֵַָָּבת

ל"א.), כ', (ד"הֿב' ׁשלחי ּבת עזּובה ְֲִִִַָאּמֹו

ּבדֹורֹו וידּוע נכּבד ּפּוטיאל ׁשהיה אֹו ּכּלם. ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻוכן

ּפּוטיאל, מּבנֹות הּכתּוב: ואמר לׁשבח. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהזּכירֹו

ּבנֹות לֹו היּו ּכי ּפּוטיאל", "ּבת אמר ְִִֵַַָָָֹולא

היתה ׁשּלא אֹו האחת מהן ּבחר והּוא ְְֵֶֶַַַַָָָָֹרּבֹות

למעלתֹו, אליו מתיחסת ּבּתֹו, ּבת אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּתֹו

ׁשמּה. הזּכיר לא ּכן ְְְִִֵַָֹועל

ּבארץ(כח) מׁשה אל ה' ּדּבר ּביֹום ְְְִִֶֶֶֶֶַויהי

מּוסב ׁשהּכתּוב לפרׁש יּתכן ְְִִִֵֵֶַָָָָָמצרים.

המדּברים הם ׁשהיּו זה ויהי אמר: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלמעלה,

ה' ּדּבר אׁשר ּבעת מצרים, מל ּפרעה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאל

ׁשאמר: ּבעבּור ּכי מצרים, ּבארץ מׁשה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָאל

הֹוציאּו להם ה' אמר אׁשר ּומׁשה אהרן ֲֲִֶֶֶַַָָֹהּוא

כ"ו.) (ּפסּוק מצרים מארץ יׂשראל ּבני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאת

ועּתה ּבׁשוה, לׁשניהם ׁשהּדּבּור נראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיה

לׁשניהם והּמצוה למׁשה הּדּבּור ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרׁש

הּפרׁשה. הפסק טעם וזה ְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיֹוציאּום.



x`e`מב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy

ß zah a"k iyily mei ß

(èë)-ìà øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À¤
éìà øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt:E ©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑הענין ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ‰'.ּכדי È�‡∑ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)éàå íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiåC ©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦§¥¾
:äòøt éìà òîLé¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ È�ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה ּכיוןהיא ּכאן, הּכתּוב וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, .ׁשהפסיק ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåäòøôì íéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ
éçà ïøäàå:Eàéáð äéäé E §©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙�∑ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה �·E‡È.ׁשֹופט ‰È‰È∑וכן .מתרּגמנ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְְְְְֵֵַָָֻ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון נז)ּכל ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב חכמה",(משלי "ינּוב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" י)"ויכל פרעדיג"ר(סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàøaãé E ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑אחת ּפרעהּפעם ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות .ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, אהרןימליצּנּו(רש"י הצרְך ולכן מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֻ

"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את עליטעימּנּולתרּגם היה לכְך ּבנֹוסף – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

"יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכְך מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהרן

ּבאזניָך". ְְְֶַָָּדברי

(â)-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBî«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È�‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ׁשלםמאחר לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב מביאלׁשּוב, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי האּומות על ג)ּפרענּות וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ"אמרּתי
ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאּלא,

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: רמב"ן.ׁשמֹות ְְְְְֵֶַָָָ

ÏlÓכט ÈÈ ‡�‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡�‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל ¯ÈwÈ ‡�‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

Ú¯ÙÏ‰א ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:C�Ób¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈

È˙ג È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡�‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
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ּבמדרׁש אמרּו ּפרעה. לב את אקׁשה ואני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ(ג)

לחּזק עתיד ׁשהּוא לֹו ּגּלה ו'.): (ה', ְִִֵֶַַָָָרּבה

ּתחת הּדין, ּבֹו לעׂשֹות ּבעבּור לּבֹו ֲֲִִֶַַַַַאת

ד'.): (י"ג, ׁשם ועֹוד קׁשה. ּבעבֹודה ְֱֲִֶֶַָָָָָׁשהעבידם

אמר א'.), י', (להּלן לּבֹו את הכּבדּתי אני ְְְֲִִִִִֶַַַָָּכי

לא לֹומר לּמינין ּפה ּפתחֹון מּכאן יֹוחנן ְִִִִִֶַַַָָָֹרּבי

ׁשמעֹון רּבי אמר ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשה מּמּנּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָהיתה

אם אּלא מינין, ׁשל ּפיהם יּסתם לקיׁש ִִִִִִֵֶֶֶֶָָָּבן

ּבֹו מתרה ל"ד.), ג', (מׁשלי יליץ הּוא ְְִִִֵֵֶַַָלּלצים

ּבֹו חֹוזר ואינֹו ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְִִִִֵֵַַָָּפעם

לפרע ּכדי הּתׁשּובה מן ּדלת ּבֹו נֹועל ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹוהּוא

ּׁשחטא. מה ׁשּׁשּגרמּמּנּו ּכיון הרׁשע, ּפרעה ּכ ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:íéìãb íéèôLa¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)íéøöî-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å):eNò ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeäðL íéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®
:äòøt-ìà íøaãa§©§¨−¤©§«Ÿ

ß zah b"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zøîàå úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´
:ïépúì éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬§©¦«

i"yx£˙ÙBÓ∑אֹותצר ׁשּיׁש אתכםלהֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)äeö øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´
åéãáò éðôìå äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨¨−

:ïépúì éäéå©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)íä-íâ eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ׁשהיא(בראשית ּדֹומה הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
לחׁשמתהּפכת ידי רמב"ן.על ְְִֵֶֶַַַַ

ÁÓ˙ד ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È�· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
È�a ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰È�ÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז Ô�Óz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈ�L Ô�Óz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈ�L¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡�Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡�Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈
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ולא ּפעמים חמׁש אצלֹו הּוא ּברּו ְְְִֵֶַָָָָֹהּקדֹוׁש

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּדבריו, על ְְִִַַַַָָָָָהׁשּגיח

הריני ,לּב את והכּבדּת ערּפ את הקׁשית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּתה

.טמאת על טמאה ל ְְְְִַָָֻֻמֹוסיף

‰p‰Âאם הּכל, יׁשאלּו אׁשר ּבּׁשאלה ּפרׁשּו ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֶַַָֹ

ויׁש ּפׁשעֹו, מה לּבֹו את הקׁשה ְְְִִִֵֵֶַַָהּׁשם

ּפרעה ּכי האחד, אמת. ּוׁשניהם טעמים ׁשני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו

חּנם, ּגדֹולֹות רעֹות ליׂשראל עׂשה אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָּברׁשעֹו

ּבאּו ּכאׁשר ּתׁשּובה, ּדרכי מּמּנּו למנע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב

ּולפי ּובּכתּובים, ּבּתֹורה רּבים ּפסּוקים ְְְִִִִֶַַַָָּבזה

היּו ּכי הּׁשני, והּטעם נּדֹון. הראׁשֹונים ְֲִִִִִֵַַַַַָָָמעׂשיו

ּבהן נאמר לא ּכי ּבפׁשעֹו, עליו הּמּכֹות ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹחצי

ט"ו.), ח', כ"ב. י"ג. (ז', ּפרעה לב וּיחזק ְֱֵֶַַַַֹרק:

הּנה ז'.). ט', כ"ח. (ח', לּבֹו את ּפרעה ְְִִֵֵֶַַַֹוּיכּבד

ּכאׁשר אבל הּׁשם, לכבֹוד לׁשּלחם רצה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹלא

לּבֹו ר אֹותם, לסּבל ונלאה עליו הּמּכֹות ְְְְִִִַַַָָָָָֹּגברּו

לעׂשֹות לא הּמּכֹות, מּכבד לׁשּלחם נמל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹוהיה

ואּמץ רּוחֹו את הּׁשם הקׁשה ואז ּבֹוראֹו. ְְְְְִִֵֵֶַָָרצֹון

ׁשּכתּוב: ּכענין ׁשמֹו, סּפר למען לבבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָאת

ּגֹוים לעיני ונֹודעּתי והתקּדׁשּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַוהתּגּדלּתי

אמר ואׁשר כ"ג.), ל"ח, (יחזקאל וגֹו' ְְְֲִֵֶֶַַַָרּבים

יׁשּלח ולא לּבֹו את אחּזק ואני הּמּכֹות: ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹֹקדם

העתיד למׁשה יֹודיע כ"א.), ד', (לעיל העם ְְִִֵֶֶֶַָָָאת

ׁשאמר: ּכענין האחרֹונֹות, ּבּמּכֹות ּבֹו ְְֲֲִֶַַַַַָָָלעׂשֹות

מצרים מל אתכם יּתן לא ּכי ידעּתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואני

אקׁשה ואני טעם: וזה י"ט.). ג', (לעיל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַֹלהל

ּכלֹומר אֹותֹותי, את והרּבתי ּפרעה לב ְְְְִִֵֵֶֶַַַֹאת

ּבארץ מֹופתי רבֹות" "למען לּבֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַׁשאקׁשה

ּגם האחרֹונֹות, מּכֹות ּבחמׁש ּכי ְֲֲִִִֵַַַַַָמצרים.

י"ד, (להּלן ה' ויחּזק נאמר: הּים, ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָּבטביעת

יחּפץ אׁשר ּכל על ה' ּביד מל לב ּכי ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹח'.),

א'.). כ"א, (מׁשלי ְִֵֶַיּטּנּו

ס"ז:) (סנהדרין רּבֹותינּו אמרּו ּבלהטיהם. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ(יא)
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(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:íéìãb íéèôLa¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)íéøöî-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å):eNò ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeäðL íéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®
:äòøt-ìà íøaãa§©§¨−¤©§«Ÿ

ß zah b"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zøîàå úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´
:ïépúì éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬§©¦«

i"yx£˙ÙBÓ∑אֹותצר ׁשּיׁש אתכםלהֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)äeö øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´
åéãáò éðôìå äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨¨−

:ïépúì éäéå©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)íä-íâ eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ׁשהיא(בראשית ּדֹומה הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
לחׁשמתהּפכת ידי רמב"ן.על ְְִֵֶֶַַַַ

ÁÓ˙ד ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È�· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
È�a ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰È�ÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז Ô�Óz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈ�L Ô�Óz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈ�L¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡�Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡�Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ולא ּפעמים חמׁש אצלֹו הּוא ּברּו ְְְִֵֶַָָָָֹהּקדֹוׁש

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּדבריו, על ְְִִַַַַָָָָָהׁשּגיח

הריני ,לּב את והכּבדּת ערּפ את הקׁשית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּתה

.טמאת על טמאה ל ְְְְִַָָֻֻמֹוסיף

‰p‰Âאם הּכל, יׁשאלּו אׁשר ּבּׁשאלה ּפרׁשּו ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֶַַָֹ

ויׁש ּפׁשעֹו, מה לּבֹו את הקׁשה ְְְִִִֵֵֶַַָהּׁשם

ּפרעה ּכי האחד, אמת. ּוׁשניהם טעמים ׁשני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו

חּנם, ּגדֹולֹות רעֹות ליׂשראל עׂשה אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָּברׁשעֹו

ּבאּו ּכאׁשר ּתׁשּובה, ּדרכי מּמּנּו למנע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב

ּולפי ּובּכתּובים, ּבּתֹורה רּבים ּפסּוקים ְְְִִִִֶַַַָָּבזה

היּו ּכי הּׁשני, והּטעם נּדֹון. הראׁשֹונים ְֲִִִִִֵַַַַַָָָמעׂשיו

ּבהן נאמר לא ּכי ּבפׁשעֹו, עליו הּמּכֹות ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹחצי

ט"ו.), ח', כ"ב. י"ג. (ז', ּפרעה לב וּיחזק ְֱֵֶַַַַֹרק:

הּנה ז'.). ט', כ"ח. (ח', לּבֹו את ּפרעה ְְִִֵֵֶַַַֹוּיכּבד

ּכאׁשר אבל הּׁשם, לכבֹוד לׁשּלחם רצה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹלא

לּבֹו ר אֹותם, לסּבל ונלאה עליו הּמּכֹות ְְְְִִִַַַָָָָָֹּגברּו

לעׂשֹות לא הּמּכֹות, מּכבד לׁשּלחם נמל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹוהיה

ואּמץ רּוחֹו את הּׁשם הקׁשה ואז ּבֹוראֹו. ְְְְְִִֵֵֶַָָרצֹון

ׁשּכתּוב: ּכענין ׁשמֹו, סּפר למען לבבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָאת

ּגֹוים לעיני ונֹודעּתי והתקּדׁשּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַוהתּגּדלּתי

אמר ואׁשר כ"ג.), ל"ח, (יחזקאל וגֹו' ְְְֲִֵֶֶַַַָרּבים

יׁשּלח ולא לּבֹו את אחּזק ואני הּמּכֹות: ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹֹקדם

העתיד למׁשה יֹודיע כ"א.), ד', (לעיל העם ְְִִֵֶֶֶַָָָאת

ׁשאמר: ּכענין האחרֹונֹות, ּבּמּכֹות ּבֹו ְְֲֲִֶַַַַַָָָלעׂשֹות

מצרים מל אתכם יּתן לא ּכי ידעּתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואני

אקׁשה ואני טעם: וזה י"ט.). ג', (לעיל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַֹלהל

ּכלֹומר אֹותֹותי, את והרּבתי ּפרעה לב ְְְְִִֵֵֶֶַַַֹאת

ּבארץ מֹופתי רבֹות" "למען לּבֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַׁשאקׁשה

ּגם האחרֹונֹות, מּכֹות ּבחמׁש ּכי ְֲֲִִִֵַַַַַָמצרים.

י"ד, (להּלן ה' ויחּזק נאמר: הּים, ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָּבטביעת

יחּפץ אׁשר ּכל על ה' ּביד מל לב ּכי ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹח'.),

א'.). כ"א, (מׁשלי ְִֵֶַיּטּנּו

ס"ז:) (סנהדרין רּבֹותינּו אמרּו ּבלהטיהם. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ(יא)
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(áé)ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
:íúhî-úà¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלןמאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

(âé):ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ãé)ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiåçlL ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬
:íòä̈¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéa§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ועֹוׂשה לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו רבה)ׁשם .(שמות ְָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éøîàì E §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äk-ãò zòîL-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«Ÿ

i"yx£‰k „Ú∑ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רמב"ן.הּלילה" ְַַָ

(æé)éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹
äkî|eëôäðå øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

:íãì§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰�Â∑,לּנילּוס עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹותם הלקה ּכ ואחר יראתם, את הלקה לפיכ. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ÚÏ·eיב ‡i�Èp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

ÔB‰pÓיג ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Âלפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו ˜ÈÙ� ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰� ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

È�ÁlLטז È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡�‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰�·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חּבלה מלאכי ידי ועל ּכׁשפים" מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ"ׁשהם

(ּתהּלים להט אׁש מגזרת: והּמּלה נעׂשים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָֹהם

ק"ו, (ׁשם רׁשעים ּתלהט להבה ד'.), ְְִֵֶַָָָָק"צ,

לֹוהטים, ידי על נעׂשים הם ּכי והענין, ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָי"ח.).

ותבער ידע ולא ּבאדם מלהטת אׁש, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמלאכי

את ה' וּיגל ּכענין: לב, על יׂשים ולא ְְְִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו

אׁש וסּוסי אׁש רכב והּנה אליׁשע נער ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעיני

הּמלאכים ּכן יּקראּו ואּולי י"ז.). ו', ְְְְִִִֵַַַָָָ(מלכיםֿב'

ׁשּקֹורין היסֹודֹות ּבגלּגּלי ּבאויר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַהּׁשֹוכנים

(ּבפרׁשת הּצּור ּבעזרת אבאר ועֹוד ׂשרים. ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָאֹותם

י"ח, ׁשֹופטים ּובפרׁשת ז'. י"ז, ח'. ט"ז, ְְֲִֵַַָָאחרי

ט'.).

Ï·‡סנהדרין) אמרּו ג'.) ח', (להּלן "ּבלטיהם" ¬»ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

מּמּלת נגזרת והּמלה ׁשדים, ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָס"ז:)

י"ח, (ׁשמּואלֿא' ּבּלט ּדוד אל ּדּברּו ְְִֵֶַַָָָ"לט",

ּבעלי הם ּכי ּבּלט, ּבאים הּׁשדים ּכי ֲִִִִֵֵֵַַַָָכ"ב.),

ׁשאמר וזהּו נרּגׁש, ׁשאינֹו מאויר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָּגּופֹות

ההׁשּבעֹות חכמי ּכי ולמכּׁשפים", ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ"לחכמים

וזקניהם, ראׁשיהם היּו הּׁשדים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואסיפת

ידענּו ולא ׁשניהם. את יכלל מצרים" ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻו"חרטּמי

לׁשֹון היא ּכי אברהם רּבי ואמר הּמּלה. ְְְְִִִִִַַַַַָָָָּגזרת

ּבדברי רק מצאנּו לא ּכי ּכׂשּדי, לׁשֹון אֹו ְְְְְִִִִִֵַַָָֹמצרי

רּׁש"י ּכדברי והּקרֹוב ב'.). ב', (ּדניאל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשניהם

ארמית מּלה ׁשהיא ח'.) מ"א, ְֲִִִִֵֶָָ(ּבראׁשית

ּכי ּבעצמֹות, הּנחרים טמי", "חר ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻמרּכבת,

אֹו מתים ּבעצמֹות האּמנּות רב ּכי הּוא ְְִִֵַַָָֹֻנֹודע

ּבּידעֹוני ׁשהזּכירּו ּכענין חּיֹות, ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבעצמֹות

ס"ה:). ְְִֶַ(סנהדרין

ׁשּזאת ּבעבּור ּכה. עד ׁשמעּת לא והּנה ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֹ(טז)

ל יחל ּומעּתה ּכימּכה, לֹו אמר הּכֹותֹו, ְִֵֵַַַַָָָָ

ׁשמע ׁשּלא ענׁש עליו להביא לֹו ּגֹורם ְְִִֵֶֶַָָָָֹֹרׁשעֹו

ּבֹוראֹו. ְְְִַלמצות

‰p‰Âׁשּלא ּבפרּוׁש להם אֹומר היה לא ּפרעה ¿ƒ≈ְְֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הראׁשֹון ּבּפעם רק יׁשלח, ולא ְְְִִִַַַַַַָֹיׁשמע

לא יׂשראל את וגם ה' את ידעּתי לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאמר

ּבהם ּגֹוער היה ולא ב'.), ה', (לעיל ְְֲֵֵֵֶַַָָָֹאׁשּלח

מהּמּכֹות יפחד ּכי וׁשֹותק, ּדבריהם ׁשֹומע ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַרק

מּטֹותם. ּובלע הּתּנין מֹופת לפניו ׁשעׂשּו ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמעת

החרטּומים את מנּסה הראׁשֹונֹות ּבּמּכֹות ְְִִֶֶַַַַַַָא

ּכׁשפים. מעׂשה ׁשהם ּכלֹומר ּכהם, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָלעׂשֹות

לב וּיחזק טעם: וזה ּומתחּזק, ירא הּוא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוהּנה

י"ג.). ּפסּוק (לעיל ְְֵַָֹּפרעה

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(çé)íéøöî eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´¦§©½¦
ì:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡Ï�Â∑לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|íäéøàé-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´

íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨¨Æ
:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבצפרּדעים ולא ּבדם לא ידֹו, על לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
אהרן ידי על ׁשּלנּו∑�‰¯˙Ì.ולקה ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּבידי∑Ì‰È¯‡È.הם העׂשּויֹות ונּגרים ּברכֹות הם ְְֲֵַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְְֲִִִֵֵֵָָ

הּׂשדֹות ּומׁשקה היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת מים∑‡‚Ì‰ÈÓ.אדם קבּוצת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¿≈∆ְִַַ
אשטנ"ק לֹו וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ÌÈ¯ˆÓ.ׁשאינן ı¯‡ ÏÎa∑ּבּמרחצאֹות אף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲֶַַָ

ׁשּבּבּתים ÌÈ�·‡·e.ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e∑עץ ׁשּבכלי אבןמים .ּובכלי ְְִֶַַָָָ»≈ƒ»¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|ähna íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ
iååéãáò éðéòìe äòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåרמב"ן ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´
ì íéøöîõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©¨−§¨¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(áë)äòøt-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מעׂשה ּבלהטיהם,ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים Ú¯t‰.מעׂשה ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: עיר(מנחות לעפרים, מכניסין אּתם ּתבן ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּכׁשפים ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? .ׁשּכּלּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

(âë):úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה רמב"ן.למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåàì ék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ
ì eìëé:øàéä éîénî úzL ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

Ôe‡ÏÈÂיח ‡¯‰� È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰� ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈ�k ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡�·‡ È�Ó·e ‡Ú‡ È�Ó·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰�· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú È�ÈÚÏe ‰Ú¯Ù È�ÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰�· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא ‡¯‰� È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד ‡¯‰� ˙e�¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰�c¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהרים הּמים. את וּי ּבּמּטה וּירם ִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ(כֿכא)

ּכל ּכנגד מצרים ארץ על ידֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָונטה

ּביאֹור אׁשר הּמים הּכה ּכ ואחר ְְֲִִֶַַַַַָָָהרּוחֹות,

לדם ׁשּביאֹור הּמים ּכל ונהפכּו ּפרעה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלעיני

הּדם ויהי ורּבילעיניו, מצרים. ארץ ּבכל עֹוד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

חׁשׁש ולא היאֹור מּכת הזּכיר ּכי אמר ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹאברהם

מצרים. ארץ ּכל על ידֹו נטּית ְְְְִִִִֶֶַַַַָָלהזּכיר

לתּנין ׁשּנהּפ הּמּטה למֹופת לזאת. ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹ(כג)

ׁשהיתה לזאת ּגם נכֹון: ויֹותר ּדם. ׁשל לזה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹוגם

הּׁשם יד ּבֹו ּתהיה ּפן לירא לֹו והיה ְְִִֵֶֶַַַָָָָמּכה,

ֵַָמעּתה.



מה `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(çé)íéøöî eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´¦§©½¦
ì:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡Ï�Â∑לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|íäéøàé-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´

íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨¨Æ
:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבצפרּדעים ולא ּבדם לא ידֹו, על לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
אהרן ידי על ׁשּלנּו∑�‰¯˙Ì.ולקה ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּבידי∑Ì‰È¯‡È.הם העׂשּויֹות ונּגרים ּברכֹות הם ְְֲֵַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְְֲִִִֵֵֵָָ

הּׂשדֹות ּומׁשקה היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת מים∑‡‚Ì‰ÈÓ.אדם קבּוצת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¿≈∆ְִַַ
אשטנ"ק לֹו וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ÌÈ¯ˆÓ.ׁשאינן ı¯‡ ÏÎa∑ּבּמרחצאֹות אף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲֶַַָ

ׁשּבּבּתים ÌÈ�·‡·e.ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e∑עץ ׁשּבכלי אבןמים .ּובכלי ְְִֶַַָָָ»≈ƒ»¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|ähna íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ
iååéãáò éðéòìe äòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåרמב"ן ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´
ì íéøöîõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©¨−§¨¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(áë)äòøt-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מעׂשה ּבלהטיהם,ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים Ú¯t‰.מעׂשה ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: עיר(מנחות לעפרים, מכניסין אּתם ּתבן ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּכׁשפים ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? .ׁשּכּלּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

(âë):úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה רמב"ן.למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåàì ék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ
ì eìëé:øàéä éîénî úzL ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

Ôe‡ÏÈÂיח ‡¯‰� È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰� ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈ�k ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡�·‡ È�Ó·e ‡Ú‡ È�Ó·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰�· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú È�ÈÚÏe ‰Ú¯Ù È�ÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰�· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא ‡¯‰� È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד ‡¯‰� ˙e�¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰�c¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהרים הּמים. את וּי ּבּמּטה וּירם ִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ(כֿכא)

ּכל ּכנגד מצרים ארץ על ידֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָונטה

ּביאֹור אׁשר הּמים הּכה ּכ ואחר ְְֲִִֶַַַַַָָָהרּוחֹות,

לדם ׁשּביאֹור הּמים ּכל ונהפכּו ּפרעה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלעיני

הּדם ויהי ורּבילעיניו, מצרים. ארץ ּבכל עֹוד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

חׁשׁש ולא היאֹור מּכת הזּכיר ּכי אמר ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹאברהם

מצרים. ארץ ּכל על ידֹו נטּית ְְְְִִִִֶֶַַַַָָלהזּכיר

לתּנין ׁשּנהּפ הּמּטה למֹופת לזאת. ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹ(כג)

ׁשהיתה לזאת ּגם נכֹון: ויֹותר ּדם. ׁשל לזה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹוגם

הּׁשם יד ּבֹו ּתהיה ּפן לירא לֹו והיה ְְִִֵֶֶַַַָָָָמּכה,

ֵַָמעּתה.



x`e`מו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(äë):øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ימים ׁשבעת היהמנין חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה רבה)מעיד .(בשמות ְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה ּבעתיד.מעיד(ז, ּבוּדאי ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדם לדם".העידּובמּכת ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: הּנּהמתרהמׁשה התראה – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכְך על הּנההתרהאזהרה לׁשּלח, אּתה מאן "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבצפרּדעים". ּגבּולָך ּכל את נגף רמב"ןאנכי ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ

(åë)äk åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLEìeáb-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−
:íéòcøôöa©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן וׁשקט,ואם ׁשלו ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וזעף כ)סר א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚�∑:וכן מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן כא)מּכה, (שמות ְֵָָ…≈∆»¿¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכן: מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נגף" ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

(çë)àéä õøLåøãçáe Eúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLîéøepúáe Enòáe EE ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:E §¦§£¤«

i"yx£eÏÚÂ∑היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ּכ ואחר ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסין(סנהדרין מעיהם ּומקרקריןּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ
-úà ìòäå íénâàä-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(á)òcøôvä ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©
à-úà ñëzå:íéøöî õø ©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה ּופׁשּוטֹו(שמות מדרׁשֹו. זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
"וּתעל ואף ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָיׁש

ּבלע"ז גרינוליר"א .הּצפרּדע", ְְְֵַַַַַ

È˙כה ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰�«¬»

dÏכו ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡i�Úc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

ÔeÏÚÈÂכח Ôe˜qÈÂ ‡i�Úc¯Ú ‡¯‰� Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰� ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡i�Úc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡i�Úc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעליֹון קׁשּור ימים ׁשבעת וּיּמלא ּופסּוק ׁשחפרּוְְִִִֵֶַַָָָָָ(כה) ימים, ׁשבעת ּבזה וּיּמלא כ"ד.), מּמימיְְִִִֵֶֶַַָָָָָ(ּפסּוק לׁשּתֹות יכלּו ולא היאֹור סביבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹמצרים

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(â)íéòcøôöä-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½
eçaæéå íòä-úà äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−

:ýåýéì©«§Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|Eì øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À
éãáòìåézaîe Enî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E÷ø E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬

:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨

i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו ּבלע"ז,(ישעיה וניט"ר ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
ולֹומר ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר לעׂשֹותֹווכן: אּוכל ÓÏEÏ.ׁשּלא ¯ÈzÚ‡ È˙∑אׁשר את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»««¿ƒ¿ֲֶֶ

ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל נאמר:אעּתיר אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים אם ותראה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתי

נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע מּפנילּזמן ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּכל

לכּלם: ואב ּדברים, לה)והעּתרּתי הרּביתם(יחזקאל ּדבריכם, עלי רמב"ן.העּתרּתם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(å)ýåýék ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬
ìàý:eðé ¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑הּיֹום למחרהתּפּלל רמב"ן.ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah c"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåéãáòîe E÷ø Enòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬
:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨

È˙ג e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡i�Úc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a¿«¬»ƒ¿»»»

Úc˙cו ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ההּכאה. אחרי ימים ׁשבעת מלאת עד ְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹהיאֹור

נאמר( אּלּו רּׁש"י: ּכתב .ל אעּתיר למתי ְְְֱִִִֶַַַַַָָה)

אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָמתי

עלי אתּפּלל הּיֹום אני למתי, ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעכׁשיו

יֹום לאיזה אמר לי. ׁשּתקּבע לּזמן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיּכרתּו

ׁשּיּכרתּו. ְְִִֶֶָּתרצה

ÏÚÂהּמּכֹות סרֹות היּו ּתפּלתֹו ּבעת הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וּיעׂש וגֹו' ה' אל מׁשה וּיצעק ּכתּוב: ְְִִֶֶַַַַַָּכי

"וּיעׂש ּכתּוב ואין ח'ֿט'.), ּפסּוקים (להּלן ְְְִֵַַַַָָה'

ׁשהתּפּלל ראיה למתי לׁשֹון ואין מּמחרת". ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָה'

הּבאים הּלמדי"ן ורּבּו מתי. ּכמֹו הּוא ּכי ְְִִִִֶַַַַָָָָמּיד,

ּפסּוק (להּלן הּזה האֹות יהיה למחר ְְְִֶֶַַָָָָָָָּככה,

מצרים מארץ יצאת אׁשר הּיֹום למן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָי"ט.),

ט', (עזרא הערב למנחת עד ז'.), ט', ְְְְִִֶֶַַָָָָ(ּדברים

ג', (ד"הֿב' חמׁש לאּמֹות האחד ּכנף ְְֵֶַַָָָד'.),

ּככה. ורּבים ְִַָָי"א.).

,ÌÈÚc¯Ùˆ‰ ˙È¯Î‰Ï ÌÚËÂ,למיתתם רמז ¿««¿«¿ƒ«¿«¿¿ƒְִֶֶָָ

(להּלן ההוא הּנפׁש ונכרתה ְְְְִִֶֶַַַַָָָּכּלׁשֹון:

כ"א, (מלכיםֿא' לאחאב והכרּתי י"ט.), ְְְְְִִִַַָָי"ב,

וסרּו אחרת: ּפעם מׁשה ואמר ְְֶֶֶַַַַָָכ"א.).

יסּורּו ׁשּיתּפּלל מּיד ּכי לאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהצפרּדעים,

ויעלּו אּלה ׁשּימּותּו ּפרעה יפחד ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּכּלם,

לגמרי, הּמּכה ּתסּור רק היאֹור, מן ְְְֲִִֵֵַַַַַָָאחרים

זה וכל ּביאֹור. מהם ׁשּתּׁשארנה ּפי על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָואף

ענין על האלהים מאת הּמּכה ּכי ְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהֹודיעֹו

ּבלבד. ְְִִֵַָיׂשראל

האדם(ו) ּכל מנהג ּכי ידּוע למחר. ְְִִֶַַַָָָָָָָֹוּיאמר

(רּבי ּופרׁשֹו מּיד. רעתֹו ׁשּתסּור ְְִִֵֵֶַַָָָָלבּקׁש

חפני, ּבן ׁשמּואל רב הּגאֹון ּבׁשם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָאברהם)

הביאה הּׁשמים מערכת אּולי חׁשב ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּפרעה

הּגיע ּכי ידע ּומׁשה מצרים על ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָהּצפרּדעים

(ּפסּוק עלי התּפאר אליו אמר ולכן סּורם ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָעת

מּיד, להכריתם עּתה לֹו ׁשאֹומר ּבחׁשבֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָה'.)

ּבעבּור ּכי ּבעיני והּנכֹון למחר. הארי ּכן ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָועל

ּפרעה חׁשב (ׁשם), ל אעּתיר למתי ְְְְִֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:

וּיאמר קצר, זמן לֹו נתן ּכן ועל זמן, ּבּקׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכי

ּכי יהיה, ּכן ּכדבר לֹו: ענה ּומׁשה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָלמחר,

עד יסּורּו לא מּיד ׁשּיסּורּו ּבּקׁשּת ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאחרי

ְָָלמחר.



מז `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(â)íéòcøôöä-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½
eçaæéå íòä-úà äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−

:ýåýéì©«§Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|Eì øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À
éãáòìåézaîe Enî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E÷ø E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬

:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨

i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו ּבלע"ז,(ישעיה וניט"ר ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
ולֹומר ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר לעׂשֹותֹווכן: אּוכל ÓÏEÏ.ׁשּלא ¯ÈzÚ‡ È˙∑אׁשר את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»««¿ƒ¿ֲֶֶ

ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל נאמר:אעּתיר אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים אם ותראה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתי

נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע מּפנילּזמן ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּכל

לכּלם: ואב ּדברים, לה)והעּתרּתי הרּביתם(יחזקאל ּדבריכם, עלי רמב"ן.העּתרּתם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(å)ýåýék ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬
ìàý:eðé ¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑הּיֹום למחרהתּפּלל רמב"ן.ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah c"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåéãáòîe E÷ø Enòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬
:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨

È˙ג e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡i�Úc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a¿«¬»ƒ¿»»»

Úc˙cו ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ההּכאה. אחרי ימים ׁשבעת מלאת עד ְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹהיאֹור

נאמר( אּלּו רּׁש"י: ּכתב .ל אעּתיר למתי ְְְֱִִִֶַַַַַָָה)

אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָמתי

עלי אתּפּלל הּיֹום אני למתי, ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעכׁשיו

יֹום לאיזה אמר לי. ׁשּתקּבע לּזמן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיּכרתּו

ׁשּיּכרתּו. ְְִִֶֶָּתרצה

ÏÚÂהּמּכֹות סרֹות היּו ּתפּלתֹו ּבעת הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וּיעׂש וגֹו' ה' אל מׁשה וּיצעק ּכתּוב: ְְִִֶֶַַַַַָּכי

"וּיעׂש ּכתּוב ואין ח'ֿט'.), ּפסּוקים (להּלן ְְְִֵַַַַָָה'

ׁשהתּפּלל ראיה למתי לׁשֹון ואין מּמחרת". ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָה'

הּבאים הּלמדי"ן ורּבּו מתי. ּכמֹו הּוא ּכי ְְִִִִֶַַַַָָָָמּיד,

ּפסּוק (להּלן הּזה האֹות יהיה למחר ְְְִֶֶַַָָָָָָָּככה,

מצרים מארץ יצאת אׁשר הּיֹום למן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָי"ט.),

ט', (עזרא הערב למנחת עד ז'.), ט', ְְְְִִֶֶַַָָָָ(ּדברים

ג', (ד"הֿב' חמׁש לאּמֹות האחד ּכנף ְְֵֶַַָָָד'.),

ּככה. ורּבים ְִַָָי"א.).

,ÌÈÚc¯Ùˆ‰ ˙È¯Î‰Ï ÌÚËÂ,למיתתם רמז ¿««¿«¿ƒ«¿«¿¿ƒְִֶֶָָ

(להּלן ההוא הּנפׁש ונכרתה ְְְְִִֶֶַַַַָָָּכּלׁשֹון:

כ"א, (מלכיםֿא' לאחאב והכרּתי י"ט.), ְְְְְִִִַַָָי"ב,

וסרּו אחרת: ּפעם מׁשה ואמר ְְֶֶֶַַַַָָכ"א.).

יסּורּו ׁשּיתּפּלל מּיד ּכי לאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהצפרּדעים,

ויעלּו אּלה ׁשּימּותּו ּפרעה יפחד ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּכּלם,

לגמרי, הּמּכה ּתסּור רק היאֹור, מן ְְְֲִִֵֵַַַַַָָאחרים

זה וכל ּביאֹור. מהם ׁשּתּׁשארנה ּפי על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָואף

ענין על האלהים מאת הּמּכה ּכי ְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהֹודיעֹו

ּבלבד. ְְִִֵַָיׂשראל

האדם(ו) ּכל מנהג ּכי ידּוע למחר. ְְִִֶַַַָָָָָָָֹוּיאמר

(רּבי ּופרׁשֹו מּיד. רעתֹו ׁשּתסּור ְְִִֵֵֶַַָָָָלבּקׁש

חפני, ּבן ׁשמּואל רב הּגאֹון ּבׁשם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָאברהם)

הביאה הּׁשמים מערכת אּולי חׁשב ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּפרעה

הּגיע ּכי ידע ּומׁשה מצרים על ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָהּצפרּדעים

(ּפסּוק עלי התּפאר אליו אמר ולכן סּורם ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָעת

מּיד, להכריתם עּתה לֹו ׁשאֹומר ּבחׁשבֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָה'.)

ּבעבּור ּכי ּבעיני והּנכֹון למחר. הארי ּכן ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָועל

ּפרעה חׁשב (ׁשם), ל אעּתיר למתי ְְְְִֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:

וּיאמר קצר, זמן לֹו נתן ּכן ועל זמן, ּבּקׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכי

ּכי יהיה, ּכן ּכדבר לֹו: ענה ּומׁשה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָלמחר,

עד יסּורּו לא מּיד ׁשּיסּורּו ּבּקׁשּת ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאחרי

ְָָלמחר.
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(ç)ýåýé-ìà äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)íézaä-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ¨−¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL̈©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א "וׁשאֹול(שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְְֵֶַַָָָָָֹ
ּבאלהים",ל כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ִֵֵַַָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)Ehî-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבחֹול וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אהרן ידי על .ולקה ְְֲֵַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiåøôò-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´
äéä õøàä øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé̈®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨¨−©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחרלבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑על ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַַ
מּכּׂשעֹורה ּפחּותה .ּברּיה ְְְִִַָָָ

(åè)÷æçiå àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

LÓ‰ח ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡i�Úc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

i�Úc¯Ú‡ט e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eL�Îe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L�‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להֹוציא ּבלטיהם החרטּמים כן וּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֻ(יד)

ּבעפר ׁשהּכּו כן, וּיעׂשּו אמר: הּכּנים. ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָאת

לטיהם ועׂשּו הּׁשדים הׁשּבעת ואמרּו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהארץ

הּכּנים את להֹוציא ּפעמים ּבׁשאר עׂשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכאׁשר

ׁשעׂשּו כן" "וּיעׂשּו ׁשּילמד ויּתכן יכֹולּו. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹולא

הצליחּו ולא הּכּנים את מֹוציאים ּדברים ְְְִִִִִִִֶֶַָָֹֹּכהגן

החרטּמים חכמי ּכי הּזאת. ּבּפעם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַֹֻמעׂשיהם

נּסּו ּוכבר לעׂשֹות, ידם ּבכח מה היּו ְְְֲִִַַַָָָָֹיֹודעים

אחרֹות. ּפעמים מעשיהם ְֲֲִֵֵֵֶַָּכן

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑אליכם יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְֲִֵֶַֹ
רמב"ן.ּפרעה" ְַֹ

(æè)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½

:éðãáòéå énò çlL©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eíéøöî éza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨¨−£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז"וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‰Ú¯·.ן ˙‡∑ «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆∆»…

ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּומּכה:ּכל מּכה ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמה
ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָואחר

ּתנחּומא .רּבי ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, רׁש"י(רש"י אְך ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּונמריםּכתב אריֹות "חּיֹותּדּבים הּכללי ּבּתאר אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה ויּתּוׁשיןרעֹות". להּלןצרעין ּפרׁש רׁש"י (פסוק- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מעֹורם.כז) הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהערֹוב

zÚ˙‡Â„טז ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô�„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù� ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡�‡יז ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אצּבע ּפרעה אל החרטּמם וּיאמרּו ְְְְִֶֶַַַַַֹֹֻ(טוֿטז)

ּכי אברהם רּבי אמר הוא. ְֱִִִִַַַָָָֹאלהים

ּגם הּתּנין ּבדבר אהרן ּכמעׂשה ׁשעׂשּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָֹּבעבּור

לעׂשֹות עּתה יכלּו ולא והּצפרּדע, הּדם ְְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָֹּבמּכת

אל אמרּו עלּכן, הּמּכה זאת ּבאה לא ּפרעה ְְֵֶַַַַָָָָֹֹֹ

היא אלהים מּכת רק יׂשראל, ּבעבּור אהרן ְֱֲֲִִִֵַַַַַַָֹֹיד

ּכי מצרים, ארץ על הּכֹוכבים מערכת ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָּכפי

לֹו ׁשהזּכיר הּׁשם רק הּבֹורא, ּכחׁש לא ְְִִִֵֵֵֶַַַַֹֹּפרעה

מקרה ּבנּו נגעה ידֹו לא ּכי :ּכדר וזהּו ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָֹמׁשה,

חּזק ּכן על ט'.), ו', (ׁשמּואלֿא' לנּו היה ְִֵֵֵַָָָהּוא

"אצּבע אמר ׁשּלא מּפני ראיה והביא ּפרעה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלב

ּפרעה אמר ּכאׁשר יׂשראל אלהי ׁשהּוא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹה'"

ּכי ועֹוד, ה'. אל העּתירּו הּצפרּדעים: ְְְְְְִִִֶַַַַַּבמּכת

הזּכיר ולא היאֹור, מּכת ּדבר לפרעה אמר ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹֹמׁשה

נכֹונים ּדבריו ואין הּכּנים. מּכת ּבתחּלה ְְְְִִִִִֵַַַָָָלֹו

רק אלהים, אצּבע יּקרא לא הּמקרה ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבעיני,

ה'" "יד ּתּקרא ּבענׁש מאּתֹו הּבאה ִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמּכה

ׁשהביא: ּבּכתּוב נאמר ּכאׁשר אלהים", ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹו"אצּבע

את יׂשראל וּירא ּוכתיב: ּבנּו, נגעה ידֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלא

ה' יד והיתה ל"א.), י"ד, (להּלן הּגדלה ְְְְַַַַָָָָָֹהּיד

ּכבדה ט"ו.), י"ב, (ׁשמּואלֿא' ּובאבֹותיכם ְְֲֵֵֶֶַָָָּבכם

ׁשם האלהים יד ועֹוד,מאד י"א.). ה', (ׁשם ְְֱִַָָָֹֹ

כן, אחרי מׁשה לפני החרטּמים עמדּו לא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכי

ּבׁשאר ולא ּבהתראה, ׁשהיתה הערב ּבמּכת ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּגם

ַַהּמּכֹות.

Ï·‡החרטּמים ּבראֹות ּכי ּכפׁשּוטֹו, הענין ¬»ְְְְִִִִִַַָָֻ

הֹודּו הּכּנים את להֹוציא יכלּו ְְִִִֶֶַָֹׁשּלא

לא ולכן האלהים, מאת ׁשהיה אהרן ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹּבמעׂשה

והלאה, הּזאת העת מן ּפרעה להם ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹקרא

ולא אלהים אצּבע אמרּו הענין ְְְְְְֱִִִֶַַָָָֹֹּולהמעיט

מאּתֹו. קטּנה מּכה ּכלֹומר אלהים", "יד ְְְֱִִֵַַַַָָָֹאמרּו

לא ועבדיו ּפרעה ּכי ה'", "אצּבע אמרּו ְְְְֲִֶַַַָָָֹֹֹולא

מׁשה, עם ּבדּברם רק המיחד הּׁשם ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻיזּכירּו

להם. יזּכירּנּו ׁשהּוא ְֲִֶֶֶַַָּבעבּור

‰Óe,הּכּנים את להֹוציא החרטּמים יכלּו ּׁשּלא «ְְְִִִִֶֶַַַָֹֻ

עצתםסּבה סּכל להם, היתה הּׁשם מאת ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבעיני והּנראה ּבידֹו. והּכל ׁשּלֹו ׁשהּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּברצֹונֹו,

לדם, הּמים ּתֹולדת להפ הּדם מּכת ּכי ְֲִִַַַַַַַָָָֹעֹוד

יכלּו היאֹור, מן להעלֹותם הּצפרּדעים ְְְְְְֲִִַַַַַַָָּומּכת

ּכי יצירה, אֹו ּבריאה ּבהם אין ּכי ּכן, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָלעׂשֹות

וּתעל רק: הּצפרדעים", "וּיהיּו הּכתּוב אמר ְְְְִִַַַַַַַַַָָֹלא

היתה הּכּנים מּכת רק ועלּו, ׁשּנאספּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצפרּדע,

ׁשּבת (עּין ּכּנים להיֹות העפר טבע ואין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיצירה,

והיה אמר: ּכן על יהרג), ׁשּמא ד"ה ּתֹוס' ְֲֵֶַַַָָָָָֹי"ב.

ּתֹוצא ּכענין: הּכּנים, את להֹוציא ואמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָלכּנים,

א', (ּבראׁשית כן ויהי וגֹו' חּיה נפׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהארץ

זּולתי הּזה ּכּמעׂשה לעׂשֹות יּוכל ולא ְֲֲִֶֶַַַַַָֹכ"ד.).

ולא כן, וּיעׂשּו ואמר: ויתעּלה. יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּיֹוצר

ואין מאמרם לעׂשֹות הּׁשדים הׁשּביעּו ּכי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹיכלּו,

ּכח. ֶַָֹּבהם

‰Óeשמו"ר) אמרם ּבּצפרּדעים, ּדברי ּׁשּיחּזק «ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

אחת צפרּדע אֹומר עקיבא רּבי י"ד.): ְְֲִִֵֵַַַַַָי',

אמר מצרים. ארץ ּכל ּומּלאה הׁשריצה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה,

אצל עקיבא ּל מה עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

מּדּברֹותי ּכל ואהלֹות.הּגדה, נגעים אצל ול ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבאּו. והם להם ׁשרקה היתה אחת ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָצפרּדע

ׁשּיּוכלּו עזריה ּבן אלעזר רּבי ראה ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

להֹוליד ּבּצפרּדע חדׁש טבע להביא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהחרטּמים

להעלֹותן. אֹותן אספּו אבל מּטבעם, חּוץ ְְְֲֲִִַַָָָָָרּבֹות

צפרּדעים, היאֹור ׁשרץ עקיבא רּבי ּדעת ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָועל

רּבי ּדעת ועל מּמנהגֹו. יֹותר ּבהם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשרץ

(ּבראׁשית בארץ ׁשרצּו ּכמֹו: עזריה ּבן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאלעזר

ּבסדר ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּתנּועה" "ענין ז'.), ְְְְְִִֵֵֶֶַַָט',

ּביאֹור ויתנֹועעּו ׁשּיאספּו כ'.), (א', ְְְְְֲִִֵֵֶַָּבראׁשית

הּמצרים. על יעלּו ְֲִִִַַַָּומּׁשם

e�È˙Ba¯Âׁשאין ּבּכּנים ז'.) י', (שמו"ר אמרּו ¿«≈ְִִֵֶַָ

ּפחּותה ּברּיה על ׁשֹולט ְְִֵֵַַָָהּׁשד

ּכּנים לאסף אפּלּו יכלּו ולא ְֱֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹמּכעדׁשה.

עֹוד רּבה ּבמדרׁש ואמרּו ולהביאם. ְְְְְְֲִִִַַַָָָָמּמקֹומם

יכלּו ׁשּלא החרטּמים ׁשראּו ּכיון ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻ(ׁשם):

מעׂשה ׁשהיה הּכירּו מּיד הּכּנים, ְֲִִִִִִֵֶַַָָָלהֹוציא

חׁשׁשּו לא ועֹוד ׁשדים, מעׂשה ולא ְְְֱֲִִֵֵַָֹֹֹאלהים

הּמּכֹות. את להֹוציא למׁשה עצמם ְְְְִֶֶַַַַָלדּמֹות

‰Óeהֹודיעם לא מׁשה ּכי אברהם רּבי ּׁשאמר «ְִִִֶֶַַַָָָָֹ

אהרן ׁשהּכה ּבעיני נראה הּכּנים, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹמּכת
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ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּומּכה:ּכל מּכה ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמה
ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָואחר

ּתנחּומא .רּבי ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, רׁש"י(רש"י אְך ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּונמריםּכתב אריֹות "חּיֹותּדּבים הּכללי ּבּתאר אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה ויּתּוׁשיןרעֹות". להּלןצרעין ּפרׁש רׁש"י (פסוק- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מעֹורם.כז) הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהערֹוב
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‡�‡יז ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אצּבע ּפרעה אל החרטּמם וּיאמרּו ְְְְִֶֶַַַַַֹֹֻ(טוֿטז)

ּכי אברהם רּבי אמר הוא. ְֱִִִִַַַָָָֹאלהים

ּגם הּתּנין ּבדבר אהרן ּכמעׂשה ׁשעׂשּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָֹּבעבּור

לעׂשֹות עּתה יכלּו ולא והּצפרּדע, הּדם ְְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָֹּבמּכת

אל אמרּו עלּכן, הּמּכה זאת ּבאה לא ּפרעה ְְֵֶַַַַָָָָֹֹֹ

היא אלהים מּכת רק יׂשראל, ּבעבּור אהרן ְֱֲֲִִִֵַַַַַַָֹֹיד

ּכי מצרים, ארץ על הּכֹוכבים מערכת ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָּכפי

לֹו ׁשהזּכיר הּׁשם רק הּבֹורא, ּכחׁש לא ְְִִִֵֵֵֶַַַַֹֹּפרעה

מקרה ּבנּו נגעה ידֹו לא ּכי :ּכדר וזהּו ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָֹמׁשה,

חּזק ּכן על ט'.), ו', (ׁשמּואלֿא' לנּו היה ְִֵֵֵַָָָהּוא

"אצּבע אמר ׁשּלא מּפני ראיה והביא ּפרעה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלב

ּפרעה אמר ּכאׁשר יׂשראל אלהי ׁשהּוא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹה'"

ּכי ועֹוד, ה'. אל העּתירּו הּצפרּדעים: ְְְְְְִִִֶַַַַַּבמּכת

הזּכיר ולא היאֹור, מּכת ּדבר לפרעה אמר ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹֹמׁשה

נכֹונים ּדבריו ואין הּכּנים. מּכת ּבתחּלה ְְְְִִִִִֵַַַָָָלֹו

רק אלהים, אצּבע יּקרא לא הּמקרה ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבעיני,

ה'" "יד ּתּקרא ּבענׁש מאּתֹו הּבאה ִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמּכה

ׁשהביא: ּבּכתּוב נאמר ּכאׁשר אלהים", ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹו"אצּבע

את יׂשראל וּירא ּוכתיב: ּבנּו, נגעה ידֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלא

ה' יד והיתה ל"א.), י"ד, (להּלן הּגדלה ְְְְַַַַָָָָָֹהּיד

ּכבדה ט"ו.), י"ב, (ׁשמּואלֿא' ּובאבֹותיכם ְְֲֵֵֶֶַָָָּבכם

ׁשם האלהים יד ועֹוד,מאד י"א.). ה', (ׁשם ְְֱִַָָָֹֹ

כן, אחרי מׁשה לפני החרטּמים עמדּו לא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכי

ּבׁשאר ולא ּבהתראה, ׁשהיתה הערב ּבמּכת ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּגם

ַַהּמּכֹות.

Ï·‡החרטּמים ּבראֹות ּכי ּכפׁשּוטֹו, הענין ¬»ְְְְִִִִִַַָָֻ

הֹודּו הּכּנים את להֹוציא יכלּו ְְִִִֶֶַָֹׁשּלא

לא ולכן האלהים, מאת ׁשהיה אהרן ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹּבמעׂשה

והלאה, הּזאת העת מן ּפרעה להם ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹקרא

ולא אלהים אצּבע אמרּו הענין ְְְְְְֱִִִֶַַָָָֹֹּולהמעיט

מאּתֹו. קטּנה מּכה ּכלֹומר אלהים", "יד ְְְֱִִֵַַַַָָָֹאמרּו

לא ועבדיו ּפרעה ּכי ה'", "אצּבע אמרּו ְְְְֲִֶַַַָָָֹֹֹולא

מׁשה, עם ּבדּברם רק המיחד הּׁשם ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻיזּכירּו

להם. יזּכירּנּו ׁשהּוא ְֲִֶֶֶַַָּבעבּור

‰Óe,הּכּנים את להֹוציא החרטּמים יכלּו ּׁשּלא «ְְְִִִִֶֶַַַָֹֻ

עצתםסּבה סּכל להם, היתה הּׁשם מאת ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבעיני והּנראה ּבידֹו. והּכל ׁשּלֹו ׁשהּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּברצֹונֹו,

לדם, הּמים ּתֹולדת להפ הּדם מּכת ּכי ְֲִִַַַַַַַָָָֹעֹוד

יכלּו היאֹור, מן להעלֹותם הּצפרּדעים ְְְְְְֲִִַַַַַַָָּומּכת

ּכי יצירה, אֹו ּבריאה ּבהם אין ּכי ּכן, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָלעׂשֹות

וּתעל רק: הּצפרדעים", "וּיהיּו הּכתּוב אמר ְְְְִִַַַַַַַַַָָֹלא

היתה הּכּנים מּכת רק ועלּו, ׁשּנאספּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצפרּדע,

ׁשּבת (עּין ּכּנים להיֹות העפר טבע ואין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיצירה,

והיה אמר: ּכן על יהרג), ׁשּמא ד"ה ּתֹוס' ְֲֵֶַַַָָָָָֹי"ב.

ּתֹוצא ּכענין: הּכּנים, את להֹוציא ואמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָלכּנים,

א', (ּבראׁשית כן ויהי וגֹו' חּיה נפׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהארץ

זּולתי הּזה ּכּמעׂשה לעׂשֹות יּוכל ולא ְֲֲִֶֶַַַַַָֹכ"ד.).

ולא כן, וּיעׂשּו ואמר: ויתעּלה. יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּיֹוצר

ואין מאמרם לעׂשֹות הּׁשדים הׁשּביעּו ּכי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹיכלּו,

ּכח. ֶַָֹּבהם

‰Óeשמו"ר) אמרם ּבּצפרּדעים, ּדברי ּׁשּיחּזק «ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

אחת צפרּדע אֹומר עקיבא רּבי י"ד.): ְְֲִִֵֵַַַַַָי',

אמר מצרים. ארץ ּכל ּומּלאה הׁשריצה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה,

אצל עקיבא ּל מה עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

מּדּברֹותי ּכל ואהלֹות.הּגדה, נגעים אצל ול ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבאּו. והם להם ׁשרקה היתה אחת ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָצפרּדע

ׁשּיּוכלּו עזריה ּבן אלעזר רּבי ראה ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

להֹוליד ּבּצפרּדע חדׁש טבע להביא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהחרטּמים

להעלֹותן. אֹותן אספּו אבל מּטבעם, חּוץ ְְְֲֲִִַַָָָָָרּבֹות

צפרּדעים, היאֹור ׁשרץ עקיבא רּבי ּדעת ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָועל

רּבי ּדעת ועל מּמנהגֹו. יֹותר ּבהם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשרץ

(ּבראׁשית בארץ ׁשרצּו ּכמֹו: עזריה ּבן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאלעזר

ּבסדר ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּתנּועה" "ענין ז'.), ְְְְְִִֵֵֶֶַַָט',

ּביאֹור ויתנֹועעּו ׁשּיאספּו כ'.), (א', ְְְְְֲִִֵֵֶַָּבראׁשית

הּמצרים. על יעלּו ְֲִִִַַַָּומּׁשם

e�È˙Ba¯Âׁשאין ּבּכּנים ז'.) י', (שמו"ר אמרּו ¿«≈ְִִֵֶַָ

ּפחּותה ּברּיה על ׁשֹולט ְְִֵֵַַָָהּׁשד

ּכּנים לאסף אפּלּו יכלּו ולא ְֱֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹמּכעדׁשה.

עֹוד רּבה ּבמדרׁש ואמרּו ולהביאם. ְְְְְְֲִִִַַַָָָָמּמקֹומם

יכלּו ׁשּלא החרטּמים ׁשראּו ּכיון ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻ(ׁשם):

מעׂשה ׁשהיה הּכירּו מּיד הּכּנים, ְֲִִִִִִֵֶַַָָָלהֹוציא

חׁשׁשּו לא ועֹוד ׁשדים, מעׂשה ולא ְְְֱֲִִֵֵַָֹֹֹאלהים

הּמּכֹות. את להֹוציא למׁשה עצמם ְְְְִֶֶַַַַָלדּמֹות

‰Óeהֹודיעם לא מׁשה ּכי אברהם רּבי ּׁשאמר «ְִִִֶֶַַַָָָָֹ

אהרן ׁשהּכה ּבעיני נראה הּכּנים, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹמּכת
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(להּלן ּבּפיח עׂשה ּכאׁשר ּפרעה לעיני ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמּטה

הּקדֹוׁש אין ּכי ּבֹו, התרה לא אבל י'.), ְֲִִֵַָָָֹט',

אׁשר ּבּמּכֹות רק ּבפרעה מתרה הּוא ְְְֲֶֶַַַַַָֹּברּו

ּוצפרּדע ּבּצפרּדעים: ּוכתיב לאדם, מיתה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבהן

רֹומז ׁשהּוא מ"ה.), ע"ח, (ּתהּלים ְְִִִֵֵֶַַוּתׁשחיתם

רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו להׁשחתה אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָלמיתה

וכן אֹותם. מסרסים ׁשהיּו ד'.) י', ְְְִֵֶָָָ(שמו"ר

הּפלטה יתר אכל ּכי ּברעב, ימיתם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארּבה

מאּתֹו רחמים והּכל הּברד. מן להם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנׁשארת

רׁשע הזהרּת ּכי ואּתה ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבאדם,

הּוא מּדרּכֹו ׁשב ולא מּמּנה לׁשּוב ְְְִִִֶַַָָָֹמּדרּכֹו

(יחזקאל הּצלּת נפׁש ואּתה ימּות ּבעונֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹרׁשע

ולא ּבּכּנים ּבֹו התרה לא ולכן ט'.). ְְְִִִֵַָָֹֹל"ג,

ׁשהּוא ּבעבּור ּבּדבר, רק ּובחׁש ְֲִֶֶֶֶַַַַַּבּׁשחין

אמר ּכאׁשר ּבאדם ּגם ׁשּתחּול וראּוי ְֲִֶֶַַַָָָָָָָמיתה,

העמדּתי זאת ּבעבּור ואּולם :ּכ אחר ְְֱֲִֶַַַַָָֹלֹו

אי הענין הֹודיעֹו ולכן ט"ז.), ט', ְְְִִֵֵַָָָָ(להּלן

ְִֶיהיה.

¯Ó‡Âה הּמּכֹות: הּנהּבמּקצת ּבּבקר ׁשּכם ¿»«ְְְִִֵֵֶַַַַַֹ

היה הּפׁשט ּדר ועל הּמימה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָיֹוצא

על להׁשּתעׁשע ּבּבקר הּמלכים צאת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹּבעת

ׁשּיל למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וצּוה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּמים,

הּמּכה היֹותּה ּבעבּור ּבּדם ּכי והּטעם, ְֱֲִַַַַַַַָָָָׁשם.

ׁשּיעׂשּנה רצה יראההראׁשֹונה ּובלי לעיניו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ז', (לעיל לקראתֹו ונּצבּת טעם: וזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמּמּנּו.

ט"ז.), (ּפסּוק פרעה לפני והתיּצב ְְְְִִֵֵַַָֹט"ו.),

הערב ּבמּכת וכן רמה. ּביד ּכנגּדֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיעמד

הּנה ּפרעה לפני והתיּצב ּבּבקר הׁשּכם ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹנאמר:

הׁשּכם ּובּברד: הּבא). (ּבּפסּוק הּמימה ְְֵֵַַַַַָָָָָָיֹוצא

י"ג.), ט', (להּלן פרעה לפני והתיּצב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹּבּבקר

והּברד הערב ּכי הּמימה, ּבצאתֹו ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּוא

רצה אדם לבני והענׁש הּמיתה ּבהן ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאׁשר

העם, ּכל לעיני ׁשּיהיה הּוא ּברּו ְְִֵֵֶֶַָָָָָהּקדֹוׁש

העם מרּבית ילכּו הּמימה הּמל ּבצאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכי

יצעקּו אּולי לעיניהם אֹותֹו יתרה והּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָאחריו,

לא ואם הרעה, מּדרּכֹו לׁשּוב אדֹוניהם ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹאל

ּבׁשאר אבל להענׁש. חּיבין יהיּו כן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָיעׂשּו

נאמר ּכן ועל ,הּמל ּבהתראת ּדי ְְְֱֵֶֶֶַַַַַַַַָהּמּכֹות

י', א'. ט', כ"ו. (ז', ּפרעה אל ּבא ְֶֶַָֹֹּבהן:

ּבּכּנים הזּכיר ולא היכלֹו, אל ׁשּיבא ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹא'.),

להּכֹות אהרן ׁשהצר ּבעבּור ּכן, ְְְֲֲִֵֶַַַַַֹֻּובּׁשחין

היא ּכי עפר ׁשם אין הּמל והיכל ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעפר,

הצר וכן ו'.), א', (אסּתר וׁשׁש ּבהט ְְְְִֵֵֵֶַַַַָֻרצּפת

אּלּו עׂשּו והּנה הּׁשמימה. הּפיח לזרק ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשה

ּביתן ּגּנת ּבחצר ּבהיֹותֹו ּפרעה ּבפני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַֹהּׁשּתים

ּבֹו. ּכּיֹוצא אֹו ה'.) א', (ׁשם ֵֶֶַַָהּמל

ּגׁשן. ארץ את ההּוא בּיֹום והפליתי ְְִִֵֶֶֶֶַַ(יחֿיט)

הראׁשֹונֹות הּמּכֹות היֹות ֱֲִַַַָּבעבּור

אינּנּו ולאעֹומדֹות מצרים ּבארץ ׁשּיהיּו ּפלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹ

וכאׁשר מׁשּלחת, מּכה זֹו אבל ּגׁשן, ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֻּבארץ

נמרים מהררי אריֹות מּמעֹונֹות החּיֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָיעלּו

ארץ ּכל ּבטבעםויׁשחיתּו היה ראּוי מצרים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

מּכלל היא אׁשר ּגׁשן, ּבארץ ּגם ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָׁשּיבֹואּו

לֹומר: הצר לכ ּבתֹוכּה, מצרים ְְְְִִֶֶַַַָָֻארץ

ּבעבּור ּכּלּה ׁשּתּנצל ּגׁשן, ארץ את ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוהפליתי

היא. יׂשראל ׁשל רּבּה ּכי עליה, עֹומד ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשעּמי

EnÚ ÔÈ·e ÈnÚ ÔÈa ˙„Ù ÈzÓNÂ :¯ÓB‡Â¿≈¿«¿ƒ¿À≈«ƒ≈«∆
(.Ë"È ˜eÒt)מצרים ּבארץ ׁשאפּלּו , »ְְֲִִִֶֶֶַ

יּזיקּוהּו לא יהּודי איׁש החּיֹות ימצאּו ְְְִִִִִַַַֹאם

ערב ּבהם יׁשּלח ּכדכתיב: הּמצרּיים, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹויאכלּו

ּפדּות, לׁשֹון וזהּו מ"ה.), ע"ח, (ּתהלים ְְְְְִִֵֶַֹוּיאכלם

ּתחּתי ּוסבא ּכּוׁש מצרים כפר נתּתי ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכטעם:

ג'.). מ"ג, ְְַָ(יׁשעיה

,ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡אברהם רּבי ּפרׁש ¬ƒ¿∆∆»»∆ְִֵַַַָָ

ׁשּיעמדּו הּמלכים ּכמנהג מׁשל, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּדר

הּקצוֹות. אל קרֹוב להיֹותֹו הּמלכּות ְְְְְִֶֶַַַַָָּבאמצע

הּוא ּכי לֹומר הּוא אבל טעם. זה לדבר ְְֲִֵֶַַַָָָואין

ׁשּיחׁשב: ּכמי לא הארץ, ּבקרב ּומׁשּגיח ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּליט

יתהּל ׁשמים וחּוג יראה ולא לֹו סתר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹעבים

ּכי ּכמֹו: ׁשּיהיה ויּתכן י"ד.). כ"ב, ְְְִִִִֵֶֶָ(אּיֹוב

סֹוד והּוא כ"א.), כ"ג, (להּלן ּבקרּבֹו ְְְְְִִַָׁשמי

ונעלם. ְְֱִֶָָנׂשּגב

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(áë)íéøöî úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦
ìà ýåýéì çaæðýíéøöî úáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם(מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ּתֹועבה."ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש אנּוועֹוד יראתם ׁשהרי זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
e�Ï˜ÒÈ.זֹובחים ‡ÏÂ∑ּבתמיהה. ְִ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(âë)ìL Cøcìà ýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úLýeðé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:eðéìà øîàé øLàk©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
ìàýeøézòä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãòa©«£¦«

(äë)-ìà ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤
÷ø øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À
:ýåýéì çaæì íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«§Ÿ̈«

i"yx£Ï˙‰∑להתל רמב"ן.ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑עכׁשו ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

להתּפּלל וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר .ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

(æë)åéãáòî äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´
:ãçà øàLð àì Bnòîe¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)çlL àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−
:íòä-úà¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: ּפי על .אף «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈
:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

‡¯Èכב Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡�Á�‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„� ‡‰ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò�»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡�Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„�eכג ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ� ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡�Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡�‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה CnÚÓ ˜Ù� ‡�‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח ‡„‰ ‡�ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מחר. ּומעּמֹו מעבדיו מּפרעה הערב וסר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ(כה)

הּצפרּדעים ּבמּכת ּפרעה אמר ְְְְְֲִֶַַַַַַַָֹּכאׁשר

לעׂשֹות מׁשה רצה ּכן ו'.), ח', (לעיל ְְֲֵֵֶַָָָָ"למחר"

סר והּנה מחר. ויסּורּו ׁשּיתּפּלל ּבזאת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּגם

ּבּצפרּדעים, היה ּכאׁשר לא להם, והלכּו ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב

ׁשאמרּו הּטעם ו'.)מן י', (שמו"ר רּבֹותינּו ְִֵֶַַַַָ

ּבּמּכֹות, אֹותם לצער הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶַַַַָָָָָׁשרצה

ּבכ נׁשמר ּומׁשה ּכלל. להם להֹועיל ְְְְִִֶֶַָָָֹלא

הּצפרּדעים להכרית לפרעה אמר ּכי ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָֹּבאמרֹו,

ּבפסּוק (לעיל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו למיתתם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּירמז

ה'.).



ני `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(áë)íéøöî úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦
ìà ýåýéì çaæðýíéøöî úáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם(מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ּתֹועבה."ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש אנּוועֹוד יראתם ׁשהרי זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
e�Ï˜ÒÈ.זֹובחים ‡ÏÂ∑ּבתמיהה. ְִ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(âë)ìL Cøcìà ýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úLýeðé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:eðéìà øîàé øLàk©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
ìàýeøézòä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãòa©«£¦«

(äë)-ìà ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤
÷ø øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À
:ýåýéì çaæì íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«§Ÿ̈«

i"yx£Ï˙‰∑להתל רמב"ן.ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑עכׁשו ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

להתּפּלל וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר .ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

(æë)åéãáòî äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´
:ãçà øàLð àì Bnòîe¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)çlL àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−
:íòä-úà¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: ּפי על .אף «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈
:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

‡¯Èכב Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡�Á�‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„� ‡‰ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò�»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡�Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„�eכג ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ� ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡�Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡�‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה CnÚÓ ˜Ù� ‡�‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח ‡„‰ ‡�ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מחר. ּומעּמֹו מעבדיו מּפרעה הערב וסר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ(כה)

הּצפרּדעים ּבמּכת ּפרעה אמר ְְְְְֲִֶַַַַַַַָֹּכאׁשר

לעׂשֹות מׁשה רצה ּכן ו'.), ח', (לעיל ְְֲֵֵֶַָָָָ"למחר"

סר והּנה מחר. ויסּורּו ׁשּיתּפּלל ּבזאת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּגם

ּבּצפרּדעים, היה ּכאׁשר לא להם, והלכּו ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב

ׁשאמרּו הּטעם ו'.)מן י', (שמו"ר רּבֹותינּו ְִֵֶַַַַָ

ּבּמּכֹות, אֹותם לצער הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶַַַַָָָָָׁשרצה

ּבכ נׁשמר ּומׁשה ּכלל. להם להֹועיל ְְְְִִֶֶַָָָֹלא

הּצפרּדעים להכרית לפרעה אמר ּכי ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָֹּבאמרֹו,

ּבפסּוק (לעיל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו למיתתם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּירמז

ה'.).
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(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©¨−§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«

i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, הֹויה,לׁשֹון העֹומד ועל ּתהיה, העתיד ועל היתה, ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
רֹועה רֹוצה עֹוׂשה, רמב"ן.ּכמֹו: ְָָָ

(ã)àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ
-ìkî úeîé:øác ìàøNé éðáì ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)äfä øácä ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−
:õøàä¨«¤

(å)äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ãçà-ãò ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤¨®
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ
:äòøô éðéòì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç̈§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈ�ÙÁ ‡ÏÓ∑ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑ּובלע"ז ּבּכבׁשן, הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּומפריחן מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, LÓ‰.אולב"ש. B˜¯Êe∑ּביד אּלא נזרק אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ¿»…∆ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהאחת. ואחד, אהרן, וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים עלהרי האבק ּכלל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
מצרים .ארץ ְִִֶֶַ

(è)íãàä-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©¨«¨¹̈
ì äîäaä-ìòå:íéøöî õøà-ìëa úòaòáà çøt ïéçL §©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ּבּועֹות צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא חמימּות.∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְֲִ
ׁשחּונה ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְִִֵֵַָָָָ

‡zב ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡�Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È�·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È�·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡�ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈ�ÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù È�ÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡�ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L�‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהֹווה, אֹותם התרה ּבּׂשדה. אׁשר ּבמקנ ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ(גֿד)

הּדבר היה אבל ּבּׂשדה, הּמקנה רב ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכי

ּכל וּימת ׁשאמר: ּכמֹו ּבּבית, אׁשר ּבּמקנה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּגם

ו'.). ּפסּוק (להּלן מצרים ְְְִִִֵַָָָמקנה

ÔÎzÈÂּכל למצרים ּתֹועבה היֹות ּבעבּור ּכי ¿ƒ»≈ְְֱֲִִִֵַַָָ

מפריׁשים היּו ל"ד.) מ"ו, (ּבראׁשית צאן ְְִִִֵֵַָֹרֹועה

הׁשּתּמׁשם ּבעת ּבלּתי הערים, מן ְְְְִִִִִֵֶַָָָאֹותם

היה והּנה ּבּמּׂשא. ּובחמֹורים לרּכב ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹּבּסּוסים

ּגׁשן, ּגבּול ּבׂשדה מּמצרים רחֹוק ְְְְִִִִִֵֶֶַַָהּמקנה

ּומקנה מצרים מקנה הּמרעה ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָויתערב

ּבין ה' והפלה לֹומר: הצר ּכן ועל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֻיׂשראל,

ד'.). (ּפסּוק יׂשראל מקנה ּובין מצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָמקנה

ראּוי האויר מּׁשּנּוי ׁשהּדבר ּבעבּור ֲֲִִִֶֶֶַַָָאֹו

עּמהם הּׁשם ׁשעׂשה רק ,הּפל ּבכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתּפּׁשט

ְְִַלהפליא.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון ט, הּׁשחין(רש"י הּמּכה, ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ(החמימּות)

נס. ּבּדרְך היה (החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה רמב"ןּפיח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(é)Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨¨−

:äîäaáe©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑אּלא מצרים"? מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מקנהּו את הניס ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה, נגזרה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּבּמכילּתא ׁשנּויה וכן הּבּתים". יד)אל .(לקמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)ïéçMä éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´©§¦®
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(áé)øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤²
:äLî-ìà ýåýé øacרמב"ן ¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøôýçlL íéøáòä é ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬
:éðãáòéå énò-úà¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½
éãáòáe:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת∑‡˙ מּכאן הּמּכֹותּבכֹורֹותלמדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
:õøàä-ïî ãçkzå©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ הּבהמֹותואת ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ
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:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד Ïk ˙È ÁÏL ‡�‡ ‡„‰ ‡�ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
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C˙eÈÊÁ‡Ïטז ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
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:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעת על מצרים. ארץ ּכל על לאבק והיה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ(ט)

הּפיח מן היה ו'.) י', (שמו"ר ִִֵַַַָָרּבֹותינּו

והיה מצרים, ארץ ּכל על יֹורד אבק ְְִִֵֶֶַַַָָָָָההּוא

הּבהמה ועל האדם על ּכׁשּיֹורד ההּוא ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהאבק

ואבעּבּועֹות, ׁשחין ּבהן מעלה מצרים ארץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּבכל

מכניס הרּוח היה ואּולי ׂשֹורף, חם היה ְְִִֵַַַַָָָָָּכי

הּוא. ונכֹון מּמּנּו, נּצל ואין ּבּבּתים ּגם ְְִִִֵֶַַָָָָָאבק

ּכדמּות הּבּצרת ּבימי רּבֹות ּפעמים ירד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹוכן

מטר את ה' יּתן ּוכתיב: הּטל, ּברדת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאבק

כ"ד.) כ"ח, (ּדברים ועפר אבק ארצ. ְְְְִַָָָָָ

ÔÎÂ:ּפרּוׁש ּכי הּפׁשט ּדר על לֹומר יּתכן ¿≈ְִִֵֵֶֶַַַָָ

יעׂשה אׁשר האבק ׁשּיהיה לאבק, ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָָוהיה

ארץ ּכל על ׁשחין נֹותן ּבמקֹומֹו הּפיח ְְִִִִֵֶֶַַַָמן

ּוגזרת ּכן לעׂשֹות האויר את ׁשהלקה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצרים,

היא. ְִֶעליֹון

מׁשה. לפני לעמד החרטּמים יכלּו ולא ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹֻ(יא)

מלאים "ּבהיֹותם ראׁשם וחפּו והּכלמּו ְְְְְִִִֵָָָָֹּבֹוׁשּו

לא ּכן על נפׁשם, מּלט יכלּו ולא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹׁשחין"

מׁשה" לפני נראּו "ולא הּמל ּבהיכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּבאּו

מסּגרים. ּבבּתיהם והיּו ְְְִֵֶַָָָֻּבחּוצֹות

ׁשּבּמּכֹות ויּתכן ּפרעה. לב את ה' ויחּזק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ(יב)

את מחּזקים החרטּמים היּו ְְְִִִֶַַַָָֻהראׁשֹונֹות

ּבאּו לא ועּתה ּבחכמתם, אצלֹו להתּפאר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלּבֹו

רק ּבאּולּתֹו סֹומ ואין לֹו עֹוזר ואין ְְְְְִֵֵֵֵַַָָלפניו,
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חמימּות ט)לׁשֹון ט, הּׁשחין(רש"י הּמּכה, ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ(החמימּות)

נס. ּבּדרְך היה (החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה רמב"ןּפיח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(é)Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨¨−

:äîäaáe©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑אּלא מצרים"? מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מקנהּו את הניס ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה, נגזרה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּבּמכילּתא ׁשנּויה וכן הּבּתים". יד)אל .(לקמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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(âé)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøôýçlL íéøáòä é ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬
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i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת∑‡˙ מּכאן הּמּכֹותּבכֹורֹותלמדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
:õøàä-ïî ãçkzå©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ הּבהמֹותואת ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ
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‡�ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
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È˙ÁÓיד Ïk ˙È ÁÏL ‡�‡ ‡„‰ ‡�ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
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ּדעת על מצרים. ארץ ּכל על לאבק והיה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ(ט)

הּפיח מן היה ו'.) י', (שמו"ר ִִֵַַַָָרּבֹותינּו

והיה מצרים, ארץ ּכל על יֹורד אבק ְְִִֵֶֶַַַָָָָָההּוא

הּבהמה ועל האדם על ּכׁשּיֹורד ההּוא ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהאבק

ואבעּבּועֹות, ׁשחין ּבהן מעלה מצרים ארץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּבכל

מכניס הרּוח היה ואּולי ׂשֹורף, חם היה ְְִִֵַַַַָָָָָּכי

הּוא. ונכֹון מּמּנּו, נּצל ואין ּבּבּתים ּגם ְְִִִֵֶַַָָָָָאבק

ּכדמּות הּבּצרת ּבימי רּבֹות ּפעמים ירד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹוכן

מטר את ה' יּתן ּוכתיב: הּטל, ּברדת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאבק

כ"ד.) כ"ח, (ּדברים ועפר אבק ארצ. ְְְְִַָָָָָ

ÔÎÂ:ּפרּוׁש ּכי הּפׁשט ּדר על לֹומר יּתכן ¿≈ְִִֵֵֶֶַַַָָ

יעׂשה אׁשר האבק ׁשּיהיה לאבק, ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָָוהיה

ארץ ּכל על ׁשחין נֹותן ּבמקֹומֹו הּפיח ְְִִִִֵֶֶַַַָמן

ּוגזרת ּכן לעׂשֹות האויר את ׁשהלקה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצרים,

היא. ְִֶעליֹון

מׁשה. לפני לעמד החרטּמים יכלּו ולא ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹֻ(יא)

מלאים "ּבהיֹותם ראׁשם וחפּו והּכלמּו ְְְְְִִִֵָָָָֹּבֹוׁשּו

לא ּכן על נפׁשם, מּלט יכלּו ולא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹׁשחין"

מׁשה" לפני נראּו "ולא הּמל ּבהיכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּבאּו

מסּגרים. ּבבּתיהם והיּו ְְְִֵֶַָָָֻּבחּוצֹות

ׁשּבּמּכֹות ויּתכן ּפרעה. לב את ה' ויחּזק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ(יב)

את מחּזקים החרטּמים היּו ְְְִִִֶַַַָָֻהראׁשֹונֹות

ּבאּו לא ועּתה ּבחכמתם, אצלֹו להתּפאר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלּבֹו

רק ּבאּולּתֹו סֹומ ואין לֹו עֹוזר ואין ְְְְְִֵֵֵֵַַָָלפניו,
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ß zah e"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

נֹותן מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקלקי"ר.
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל יב)הּתי"ו סבל,(קהלת מּגזרת החגב" טז)"וּיסּתּבל תׂשּתרר(במדבר "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן: ונגיד, ׂשר מּגזרת ח)עלינּו" ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

(çé)äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzò-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת הּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו ∑‰Òe„‰.ּברדׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹƒ»¿»
הּיֹו"ד ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּנתיּסדה,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, כט)ּכמֹו: עבד"(משלי יּוסר לא רמב"ן."ּבדברים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåäãOa Eì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−©¨¤®
óñàé àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk̈¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ÛÒ‡È."העזּו ‡ÏÂ ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ¿…≈»≈

‰˙Èa‰∑הּוא הכנסה לׁשֹון -. ««¿»ְְַָָ

(ë)åéãáò-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬
:íézaä-ìà eäð÷î-úàå§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ�‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)åéãáò-úà áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬
:äãOa eäð÷î-úàå§¤¦§¥−©¨¤«

Ïc‡יז ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿
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:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

CÏיט Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LB�k ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L�‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï L�k˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cL�k ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

למה הּכתּוב ׁשּירמז אֹו ילּכדּונּו. אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹעונֹותיו

ּבּמּכֹות ּכי רּבֹותינּו, ּבפׁשעֹוּׁשּפרׁשּו הראׁשֹונֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָ

ה' מאת סּבה ועּתה הּדבר. ׁשּבארּתיהיה ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

האמת. והּוא ג'.). (ז', ְְְֱֶַָָלמעלה

היה לא אׁשר הּכתּוב ׁשאמר ּבעבּור ֲֲֶֶַַַָָָָֹ(יח)

וׁשנה הּוסדה, הּיֹום למן ּבמצרים ְְְְְִִִִַַָָָָָֹכמהּו

כמהּו היה לא אׁשר מאד ּכבד עֹוד: ְְֲֵֶַָָָָָֹֹֹואמר

ּפסּוק (להּלן לגֹוי היתה מאז מצרים ארץ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבכל

ּבעֹולם אחרים מקֹומֹות יׁש ּכי ירמז ְְֲִִִֵֵָָֹכ"ד.),

עליהם הׁשלי וה' ּכענין: ּכן, עליהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּירד

י"א.), י', (יהֹוׁשע הּׁשמים מן ּגדלֹות ְְֲִִִַַַָָֹֻאבנים

) ואׁש ּומלח ּגפרית סדֹום ּכענין ּדבריםאֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּבארץ אבל כ"ד.), י"ט, ּבראׁשית כ"ב. ְְֲִֵֶֶָכ"ט,

היה הּברד ולא יֹורדים הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצרים

ּבמדרׁש ּׁשאמר מה הבינֹותי ולא ּבּה. ּגדֹול ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּפלא

לא אׁשר אֹומר אינֹו ב'.): י"ב, (שמו"ר ֲֵֵֶַָֹרּבה

כמהּו היה לא אׁשר אּלא ּכמֹוהּו ּבמצרים ְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹֹהיה

ולא ּבעֹולם ּכמֹוהּו היה ׁשּלא ְְְִִֶַָָָָָֹֹּבמצרים,

ְְִִַּבמצרים.

,‰„Òe‰ ÌBi‰ ÔÓÏ ÌÚËÂראּו לא ּכאֹומר ¿««¿ƒ«ƒ»¿»ְֵָֹ

אבֹותיכם ואבֹות אבֹותיכם כן ֲֲֲֵֵֵֶֶַָּבּה

הּוסד טרם ּכן ׁשהיה לֹומר יּתכן ולא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמעֹולם,

ואּולי לגֹוי, הארץ היֹות טרם אֹו ְְֱֶֶֶַָָָָהעֹולם,

יֹוׁשביה חטא על ענׁש הּזה ׁשהּברד ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעבּור

ּככה ּבא ׁשּלא ּכן יאמר ׁשּבעֹולם ּבּנהג ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹואינּנּו

ּדבר לגֹוי היֹותּה טרם ּכי אבֹותם, ְֱֲֲִֶֶַָָָָֹּבעונֹות

כן. ּבא ׁשּלא הּוא ֵֶָָֹּברּור

ׁשלח ועּתה מחר. ּכעת ממטיר הנני ְְְְִִִֵַַַָָָָ(יחֿיט)

מׁשה, אל ה' ּדברי אּלה ּכל ְִֵֵֵֶֶֶָָהעז.

ּדברי ּכל את לפרעה ואמר מׁשה ׁשּבא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובּידּוע

אמר רק ,להארי הצר ולא ׁשלחֹו, אׁשר ְְְְֲֲִֶַַַַָָֹֻה'

ּכן. מׁשה להם ׁשּדּבר ה', ּדבר את ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּירא

הּברד מּכת ּכי ה', ּבחמלת הּזאת העצה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹוהיתה

על ולא הארץ, יבּול להׁשחית רק ׁשלחֹו ְְְְְִֶַַַָָָֹֹלא

להּצילם ּבּדר חטאים יֹורה ּכן על ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם,

ִֶָמּמּנה.
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(áë)íéîMä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦
ìòå äîäaä-ìòå íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå¦¦¬¨¨−§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈§©²

:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk̈¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦
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יׂשראל. ּבני ׁשם אׁשר ּגׁשן ּבארץ רק ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ(כו)

והֹוריד הּׁשמים על ידֹו ׁשּנטה ְֲִִֶַַַַָָָָּבעבּור

ּגׁשן, ארץ על ּגם ׁשּירד ראּוי היה ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּברד

הּוא, אחד מצרים ארץ וׁשל ׁשּלּה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהאויר

ּגׁשן ארץ אויר ׁשּנּצל הּכתּוב ּפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָולכן

יׂשראל. ּבני ׁשּׁשם ְְֲִֵֵֶַָָּבעבּור

לה' אֹודה הּפעם ּבאּורֹו הּפעם. חטאתי ִֵֶַַַַַַָָָ(כז)

חט ועּמיּכי ואני הּצּדיק והּוא לֹו אתי ְְֲִִִִִַַַַָָ

עּתה. ועד מאז ּבדברֹו ׁשמרדנּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהרׁשעים,

יּתכן הּפׁשט ּדר על העיר. את ּכצאתי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(כט)

רק ּבביתֹו, מתּפּלל מׁשה ׁשהיה ְְִֵֵֶֶַַַָָלֹומר

הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּכּפיו להיֹות רצה הּזאת ְְִִַַַַַַַָָָָֹּבּפעם

לעׂשֹות יּתכן ולא מּיד, והּמטר הּקֹולֹות ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹויחּדלּו

וכן העיר. את ּכצאתי אמר: ּכן על ּבעיר, ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכן

העיר את ּפרעה מעם מׁשה וּיצא עֹוד: ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹנאמר

יֹוצא אנכי הּנה אמר: ּובראׁשֹונה ל"ג.), ִִִֵֵַָָָָָֹ(ּפסּוק

אמרּו ורּבֹותינּו כ"ה.). ח', (לעיל ְְְִֵֵֵַָָמעּמ

מתּפּלל היה ׁשּלא ּבפתיחתא) ּפסחא ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹ(מכילתא
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יׂשראל. ּבני ׁשם אׁשר ּגׁשן ּבארץ רק ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ(כו)

והֹוריד הּׁשמים על ידֹו ׁשּנטה ְֲִִֶַַַַָָָָּבעבּור

ּגׁשן, ארץ על ּגם ׁשּירד ראּוי היה ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּברד

הּוא, אחד מצרים ארץ וׁשל ׁשּלּה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהאויר

ּגׁשן ארץ אויר ׁשּנּצל הּכתּוב ּפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָולכן

יׂשראל. ּבני ׁשּׁשם ְְֲִֵֵֶַָָּבעבּור

לה' אֹודה הּפעם ּבאּורֹו הּפעם. חטאתי ִֵֶַַַַַַָָָ(כז)

חט ועּמיּכי ואני הּצּדיק והּוא לֹו אתי ְְֲִִִִִַַַַָָ

עּתה. ועד מאז ּבדברֹו ׁשמרדנּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהרׁשעים,

יּתכן הּפׁשט ּדר על העיר. את ּכצאתי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(כט)

רק ּבביתֹו, מתּפּלל מׁשה ׁשהיה ְְִֵֵֶֶַַַָָלֹומר

הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּכּפיו להיֹות רצה הּזאת ְְִִַַַַַַַָָָָֹּבּפעם

לעׂשֹות יּתכן ולא מּיד, והּמטר הּקֹולֹות ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹויחּדלּו

וכן העיר. את ּכצאתי אמר: ּכן על ּבעיר, ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכן

העיר את ּפרעה מעם מׁשה וּיצא עֹוד: ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹנאמר

יֹוצא אנכי הּנה אמר: ּובראׁשֹונה ל"ג.), ִִִֵֵַָָָָָֹ(ּפסּוק

אמרּו ורּבֹותינּו כ"ה.). ח', (לעיל ְְְִֵֵֵַָָמעּמ

מתּפּלל היה ׁשּלא ּבפתיחתא) ּפסחא ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹ(מכילתא
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(ì)éãáòå äzàåýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא יט)עדין (בראשית ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשכיבּו, לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם יראים,(שם אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם ּתעמדּו הרוחה רמב"ן.ּומּׁשּתהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k� ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לׁשֹון לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ
הּוא והרי ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻהּכאה,

לג)מּגזרת עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְִִַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגבעֹוליה לעמד והּקׁשה ּכבר ‡·È·.ּגדלה ‰¯ÚO‰∑ל ּבאּביה, ו)ׁשֹוןעמדה השירים הּנחל(שיר רמב"ן.""ּבאּבי ְְְְְְֲִֶַָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְְִִֵֶַַַָָָ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑עׂשב ּכל "ואת ׁשּנאמר: ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
רּבי ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהּׂשדה

לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּתנחּומא,

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©¨−
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

i"yx£Cz� ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה(דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" ורֹואה(יחזקאל מּתכת, יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את לז)אני "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי הּצק(שמות לא – לארץ" נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
.ארצה ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(48 'nr e zegiy ihewl)

הּוצק לא . . הּגיע לג)לא ט, הּמטר:(רש"י הפסקת ׁשל הּמארע ּבתכן ׁשאלה לתרץ ּגם אּלא "נּתְך", ּתבת לפרׁש רק לא ּכּונתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

Ï‡ל ÔÚk „Ú È¯‡ ‡�Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚ�k˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא ‡È�¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡�zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡�zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡iz�ÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈ�Ó˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ� ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וכל ּגּלּולים, מלאה ׁשהיא לפי העיר ְְְְִִִִִֵֶָָָּבתֹו

.לּכר חּוץ אּלא עּמֹו נדּבר היה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכן

מבּקׁש ּפרעה ׁשהיה ּבעבּור ּכי נאמר ּכן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאם

לפרׁש מׁשה הצר מּיד, הּברד ׁשּיסּור ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻעּתה

כן ואחרי העיר, את לצאת יצטר ּכי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָלֹו

האמת. והּוא ּבתפּלתֹו, ויסּור ה' אל ּכּפיו ְְְְֱִִִֶֶַָָָָֹיפרׂש

ר"א ּתפׂש יפה ּתיראּון. טרם ּכי ידעּתי ְְִִִֶֶֶַַָָָ(ל)

"לא", ּכמֹו טרם ׁשאין רּׁש"י ּדברי ְְִִֵֵֶֶֶַַֹעל

הּכתּוב ּכי ּופרׁש "קדם". ּכטעם הּוא ְֲִֵֶַַַַָָֹאבל

ּכלֹומר ּתיראּון, "זה" טרם אחת, מּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָיחסר

והּברד הּקֹולֹות ויחּדלּו ּכּפי ׁשאפרׂש ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹטרם

ּתׁשּובּו הּמּכה ּבסּור ּכי ה', את יראים ְְִִֵֶֶַַַָָאּתם

ְְַותמרּו.

ÔBÎp‰Âלּפעמים ּגם ירמז ּכי ׁשּנפרׁש עֹוד ¿«»ְְְִִִֵֶַַָָֹ

מּכם ידעּתי ּכבר יאמר, ְְִִִִֶַַָָָֹהראׁשֹונים,

אּתם ּובאחרית יראים" אּתם "ּבטרם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּכי

הּמּכֹות מּכם סּור טרם לעֹולם ּכי ְְִִִֶֶֶַַָמֹורדים,

ּבּצפרּדעים עׂשיתם ּכאׁשר ה' את יראים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַאּתם

כ"ד. ח', (לעיל ּובערב י"א.), ד'. ח', ְְֵֵֶָֹ(לעיל

ּתעׂשּו וכן ה', ּפי את וּתמרּו וּתׁשּובּו ְְֲִֵֶַַַַָכ"ח.),

ּבׁשּובֹו, עֹוד הזהירֹו לא זה ּומּפני ְְְְִִִֵֶָֹלעֹולם,

ׁשּיֹוסיף ּכדי ּדעת על ּבארּבה עליו התּפּלל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

ֲַֹלחטא.

הּכתּוב סּפר וגֹו'. והּׂשערה והּפׁשּתה ְְְְְִִֵַַַָָָֹ(לאֿלב)

נכנסּו לּמה ידעּתי ולא ּׁשארע, ְְְְִִֵֶַַַָָָֹמה

הׁשלים טרם הּזה, ּבּמקֹום האּלה הּפסּוקים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּבׁשם ואמרּו הּברד. וסּור ּבתפּלתֹו מׁשה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָּדבר

ּפרעה, אל מׁשה ּדברי ׁשהן סעדיה רב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹון

הּצּדיק ה' ואמרּתם ׁשּתיראּון קדם לֹו: ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשאמר

לא וזה והּׂשעֹורה", הּפׁשּתה "הּכתה ְְְְְְִֶַַָָָָֹֻּכבר

נּכּו לא והּכּסמת "החּטה אבל לרפּואה, ְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻֻיׁשּוב

ּדבר. לכם יּפסד לא ּומעּתה ֲִִֵֵֶַַָָָָָֹעדין",

ÔÈ‡Âהּכה הּברד ּכי הּזה, ּבּפרּוׁש טעם לי ¿≈ִִִֵֶַַַַַָָָ

ולא ׁשבר, העץ וכל הּׂשדה עׂשב ְְֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

אפילֹות, ׁשהן מּפני רק והּכּסמת החּטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻנמלטּו

נפסדּו"לא לא קטנּותן מּפני אֹו ּכלל, צמחּו ְְְְְְִִֵַָָָֹֹ

עליהם ירד אפּלּו ּכן ואם ּתצמחנה". עֹוד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָּכי

להֹודיע צרי ואין יּזיק, לא ימים עֹוד ְְִִִִֵַַַָָָָֹהּברד

ּבסּור ּכי נפסד, ּׁשּלא ּומה ּׁשּנפסד מה ְְְִִִֶֶַַַַֹלֹו

מׁשה ּדברי ׁשהם ּדעּתי ועל יראה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּברד

סּור טרם ּכי ידעּתי להם: ׁשאמר ּפרעה, ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאל

ּבאּולּתכם, ּתׁשנּו כן ואחרי ּתיראּון, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַהּמּכֹות

והחּטה נּכתה והּׂשעֹורה הּפׁשּתה ְְְְֲִִַַַָָָָָָֻאבל

ּבּמּכה נּכּו לא חּיתכם לכל ׁשהן ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻוהּכּסמת

מּכם אֹותם לאּבד האלהים ּביד והן ְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹֹהּזאת,

למה להם רמז לפניו, ותחטאּו ּתׁשּובּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָאם

לכם הּנׁשארת הּפלטה יתר את ואכל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשאמר:

ה'.). י', (להּלן הּברד ְִַַָָָמן
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לגמרי. והתּבּטלּו ׁשּנאבדּו היינּו ונׁשּפכים), נּצֹוקים (להיֹות ׁשּבהן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּנֹוזל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oikxr(ycew zay meil)

dzecp inin iyilyd meid `vnpe dzaif ini seqa mdn mipy eid m`
mini dyly xg`ly g"id meia ote` lka ,[b dxey b dlah d`x]
,wtqa `id oiicr f"id meia la` .dzecp inil i`cea dxfg xak el`
iyilyd meiae ,dzaif ini seq mipey`xd miineid eidy xyt` ixdy
`"i ly oexg`d mei f"id meid `vnpe ,[b dlah] dzecp ini eligzd

.daif ini
mini f"i xg`l dgztl zxfeg `id mday mipte`d ex`azd o`k cr
mipte`d z` `ziixad zx`an jli`e o`kne ,dzii`x zligzn

.jlede zget xcqa ,okl mcew dgztl zxfeg `id mday
dxn` m`íéîé äòaøà'mcdçút ,'éúéàø àîèini zligz-] ©§¨¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨

xg`l xfeg [dzecpøNò äMLxnelk ,dzii`x seqn miiwp mini ¦¨¨¨
.dzii`x zligzn cg`e mixyrd meid `edy dzii`x seqn f"id meia
daif inie zecp ini elk ixd ,dzecp inin dzii`x ini lk eid m` oky

i c"i xg`l,dzii`x ini zrax` mr cgi mini g"i mdy] ,miiwp min
i`cea `ed f"id meidy `vnpe ,[daif ini `"ie dcp ini mdn drayy
zligza dii`xd ini eid m`e .[` dxey c dlah d`x] dzecp inin

dzaif inimdy miiwp mini dray xg`l daifd ini elk xak `ld
eid m` s`e .[a dxey c dlah d`x] dzii`x ini mr cgi mini `"i
mipexg`d miineide ,dzaif ini seqa dzii`xl mipey`xd miineid
dyy xg`l daifde zecpd ini g"i elk xak ,dzecp ini zligz eid
`ny yeygl oi`e .[b dxey c dlah d`x] dii`xd seqn mei xyr
did oexg`d meide dzaif ini seq eid mipey`xd minid zyly
dz`x m` oky ,ecaln mini f"i jxhvz ok m`e dzecp ini zligz
dzrne ,dlecb daf dzyrp xak mitevx mini dyly daif zii`x
,miiwp mini dray dilr exariy cr dzaif inia mlerl zcner `id
cine daif ini jynd dzid iriaxd meid zii`x mby df itl `vnpe
.[c dxey c dlah d`x] dgztl zxfeg `id miiwp mini dray xg`l

dxn` m`eíéîé äMîç'mcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfeg £¦¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
øNò äMîçoia oky .dzii`x seqn f"hd meia xnelk ,miiwp mini £¦¨¨¨

m` oiae [` dxey d dlah d`x] dzecp inin dii`xd ini lk eid m`
miineid eid m` elit`e ,[a dxey d dlah d`x] dzaif inin mlek eid

dfy dcp ini zligz mipexg`d dylyd wxe daif ini seq mipey`xd
g"i elk ote` lka ,[b dxey d dlah d`x] xzeia wegxd yygd `ed
yyg yeygl oi`e .dzii`x seqn mei xyr dyng cr daife dcp ini
dzii`xl iyingd e` iriaxd meia wx dzecp ini eligzdy dfn wegx
jxhvze] zecpd ini zligzn mdn cg` mei e` miinei wx eide
oky ,[dgztl mei xyr dray elit` e` xyr dyy cer oizndl
dzyrpe daif ini dzii`xl mipey`xd minid dyly eidy xg`l
jynd `l` dcp ini mdixg`ly minid ipy eidi `l aey ,dlecb daf

.[c dxey d dlah d`x] xen`k ,daifd ini
`ed el yeygl dkixvy xzeia wegxd yygdy ,mlerl `ed oke
dii`xd inie ,daifd inia dzii`xl mipey`xd minid ipy eidy

zecpd ini zligz mdixg`ydxn` m` ok lre ,íéîé äML'mc ¦¨¨¦
dçút ,'éúéàø àîèxg`l xfegøNò äòaøà,dzii`x seqn mini ¨¥¨¦¦¦§¨©§¨¨¨¨

,zecp ini zligzn drax`e daif ini seqa mdn miinei eid m` s` ik
dlah d`x] mdixg` mini xyr drax` seql daifde zecpd ini elk

.[edxn` m` ,ef jxc lreíéîé äòáL'mcdçút ,'éúéàø àîè ¦§¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
xg`l xfegìLøNò äLdaif ini mdn miinei eid m` oky .mini §Ÿ¨¨¨

xyr dyly seql daifde zecpd ini elk ,zecp ini zligzn dynge
dxn` m`e .[f dlah d`x] mdixg` miniíéîé äðBîL'mcàîè §¨¨¦¨¥

dçút ,'éúéàøxg`l xfegøNò íéðLmdn miinei eid m`y .mei ¨¦¦¦§¨§¥¨¨
mei xyr mipy xg`ly ixd ,zecp ini zligzn dyye daif ini

dxn` m`e .[g dlah d`x] dzecp ini aey miligzníéîé äòLz'¦§¨¨¦
mcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfegøNò ãçàmiinei eid m`y .mei ¨¥¨¦¦¦§¨©©¨¨

d`x] dzaif ini elk mini `"i xg`ly ixd ,zecp ini draye daif ini
dxn` m`e .[h dlahíéîé äøNò'mcdçút ,'éúéàø àîèxfeg £¨¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨

xg`läøNòzligzn mini dpenye daif ini miinei eid m`y .mini £¨¨
ini elk ixd [daif ly cg` meie zecp ini dray mdn] zecp ini

dxn` m`e .[i dlah d`x] mini dxyr xg`l daifdøNò ãçà'mini ©©¨¨
,'izi`xdçútxfegxg`läòLzini miinei eid m` mb oky ,mini ¦§¨¦§¨

ini ipye zecp ini dray mdy] zecp ini zligzn mini dryze daif
.[`i dlah d`x] mini dryz xg`l daifd ini elk ixd ,[daif
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לגמרי. והתּבּטלּו ׁשּנאבדּו היינּו ונׁשּפכים), נּצֹוקים (להיֹות ׁשּבהן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּנֹוזל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oikxr(ycew zay meil)

dzecp inin iyilyd meid `vnpe dzaif ini seqa mdn mipy eid m`
mini dyly xg`ly g"id meia ote` lka ,[b dxey b dlah d`x]
,wtqa `id oiicr f"id meia la` .dzecp inil i`cea dxfg xak el`
iyilyd meiae ,dzaif ini seq mipey`xd miineid eidy xyt` ixdy
`"i ly oexg`d mei f"id meid `vnpe ,[b dlah] dzecp ini eligzd

.daif ini
mini f"i xg`l dgztl zxfeg `id mday mipte`d ex`azd o`k cr
mipte`d z` `ziixad zx`an jli`e o`kne ,dzii`x zligzn

.jlede zget xcqa ,okl mcew dgztl zxfeg `id mday
dxn` m`íéîé äòaøà'mcdçút ,'éúéàø àîèini zligz-] ©§¨¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨

xg`l xfeg [dzecpøNò äMLxnelk ,dzii`x seqn miiwp mini ¦¨¨¨
.dzii`x zligzn cg`e mixyrd meid `edy dzii`x seqn f"id meia
daif inie zecp ini elk ixd ,dzecp inin dzii`x ini lk eid m` oky

i c"i xg`l,dzii`x ini zrax` mr cgi mini g"i mdy] ,miiwp min
i`cea `ed f"id meidy `vnpe ,[daif ini `"ie dcp ini mdn drayy
zligza dii`xd ini eid m`e .[` dxey c dlah d`x] dzecp inin

dzaif inimdy miiwp mini dray xg`l daifd ini elk xak `ld
eid m` s`e .[a dxey c dlah d`x] dzii`x ini mr cgi mini `"i
mipexg`d miineide ,dzaif ini seqa dzii`xl mipey`xd miineid
dyy xg`l daifde zecpd ini g"i elk xak ,dzecp ini zligz eid
`ny yeygl oi`e .[b dxey c dlah d`x] dii`xd seqn mei xyr
did oexg`d meide dzaif ini seq eid mipey`xd minid zyly
dz`x m` oky ,ecaln mini f"i jxhvz ok m`e dzecp ini zligz
dzrne ,dlecb daf dzyrp xak mitevx mini dyly daif zii`x
,miiwp mini dray dilr exariy cr dzaif inia mlerl zcner `id
cine daif ini jynd dzid iriaxd meid zii`x mby df itl `vnpe
.[c dxey c dlah d`x] dgztl zxfeg `id miiwp mini dray xg`l

dxn` m`eíéîé äMîç'mcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfeg £¦¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
øNò äMîçoia oky .dzii`x seqn f"hd meia xnelk ,miiwp mini £¦¨¨¨

m` oiae [` dxey d dlah d`x] dzecp inin dii`xd ini lk eid m`
miineid eid m` elit`e ,[a dxey d dlah d`x] dzaif inin mlek eid

dfy dcp ini zligz mipexg`d dylyd wxe daif ini seq mipey`xd
g"i elk ote` lka ,[b dxey d dlah d`x] xzeia wegxd yygd `ed
yyg yeygl oi`e .dzii`x seqn mei xyr dyng cr daife dcp ini
dzii`xl iyingd e` iriaxd meia wx dzecp ini eligzdy dfn wegx
jxhvze] zecpd ini zligzn mdn cg` mei e` miinei wx eide
oky ,[dgztl mei xyr dray elit` e` xyr dyy cer oizndl
dzyrpe daif ini dzii`xl mipey`xd minid dyly eidy xg`l
jynd `l` dcp ini mdixg`ly minid ipy eidi `l aey ,dlecb daf

.[c dxey d dlah d`x] xen`k ,daifd ini
`ed el yeygl dkixvy xzeia wegxd yygdy ,mlerl `ed oke
dii`xd inie ,daifd inia dzii`xl mipey`xd minid ipy eidy

zecpd ini zligz mdixg`ydxn` m` ok lre ,íéîé äML'mc ¦¨¨¦
dçút ,'éúéàø àîèxg`l xfegøNò äòaøà,dzii`x seqn mini ¨¥¨¦¦¦§¨©§¨¨¨¨

,zecp ini zligzn drax`e daif ini seqa mdn miinei eid m` s` ik
dlah d`x] mdixg` mini xyr drax` seql daifde zecpd ini elk

.[edxn` m` ,ef jxc lreíéîé äòáL'mcdçút ,'éúéàø àîè ¦§¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
xg`l xfegìLøNò äLdaif ini mdn miinei eid m` oky .mini §Ÿ¨¨¨

xyr dyly seql daifde zecpd ini elk ,zecp ini zligzn dynge
dxn` m`e .[f dlah d`x] mdixg` miniíéîé äðBîL'mcàîè §¨¨¦¨¥

dçút ,'éúéàøxg`l xfegøNò íéðLmdn miinei eid m`y .mei ¨¦¦¦§¨§¥¨¨
mei xyr mipy xg`ly ixd ,zecp ini zligzn dyye daif ini

dxn` m`e .[g dlah d`x] dzecp ini aey miligzníéîé äòLz'¦§¨¨¦
mcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfegøNò ãçàmiinei eid m`y .mei ¨¥¨¦¦¦§¨©©¨¨

d`x] dzaif ini elk mini `"i xg`ly ixd ,zecp ini draye daif ini
dxn` m`e .[h dlahíéîé äøNò'mcdçút ,'éúéàø àîèxfeg £¨¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨

xg`läøNòzligzn mini dpenye daif ini miinei eid m`y .mini £¨¨
ini elk ixd [daif ly cg` meie zecp ini dray mdn] zecp ini

dxn` m`e .[i dlah d`x] mini dxyr xg`l daifdøNò ãçà'mini ©©¨¨
,'izi`xdçútxfegxg`läòLzini miinei eid m` mb oky ,mini ¦§¨¦§¨

ini ipye zecp ini dray mdy] zecp ini zligzn mini dryze daif
.[`i dlah d`x] mini dryz xg`l daifd ini elk ixd ,[daif
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שבת קודש עמ' א



נח

לשבת פרשת וארא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ' טבת
מפרק צז  

עד סוף פרק קג 

יום רביעי - כ"ג טבת
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א טבת
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב טבת
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו טבת
פרק כ 

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

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 

zah 'k oey`x mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ' ראשון יום
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,dipyd drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly

dl` oia melyd f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde

dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy

mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy

ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`"

gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d

iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd

melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad

.dipyd mr zg`

.ãé ÷øticedi lr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,eizeaygnlk ;xeqi`lyxaca ,dyrnexeaic ,daygna ,lykidl`lyxdfpd

oiicr mpn` zindad eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic

iehia icil d`a ef de`z oi` j` ,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdlwfg ic

miyeald zylyn cg`a

- ziwl`d ytpd .mixen`d

zpzep dpi` - d"awd "zxfr"a

owfd epax .seba hytzdl "rx"l

:`ad wxta jiynn

àéä éðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦¦
¯ ,íãà ìk úcîzn`zen ¦©¨¨¨

,mc` lklìk äéøçàå§©£¤¨¨
¯ ,CLîé íãàin lk ¨¨¦§Ÿ

dbixcnl ribd `l oiicry

iciÎlr ,lczydl eilr ,ef

zcnl ribdl ,dribie dcear

aeygi `p l`y - "ipepia"d

,eizegekn dlrnl edfy

úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§
ìëáe úò ìëa éðBðéa¥¦§¨¥§¨

¯ .äòLcinz ezlekia yi ¨¨
,"ipepia"d zbxcl ribdlék¦

¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaäcrdnhyne d`py yibxiy jk ick ©¥¦¥¥§©
,zeinyb zee`zl¯ eäfL,"rx"a dqi`nd¯ ,álì øeñnä øácitk ¤¤¨¨©¨©¥

`linn ,alay "rx"a oiicr hley "ipepia"d oi` ,epcnl xakyoi`

;rxa q`en `ed¯ ,úBåL íézòä ìk àìå,gezt ealyk ,minrtl §Ÿ¨¨¦¦¨
leki - d"awdl dielb dad` `lnzn ealyk ,dltzd zrya enk

oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py ly ybx ea xxerzdl

,oaen o`kn ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl "ipepia"d ly egeka

ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly ezcn meyn rxd qe`ina oi`y

,zicinzd¯ àìà:`ed "ipepia"d ly epipr,"áBè äNòå òøî øeñ" ¤¨¥©©£¥
¯ ,äáLçîe øeac äNòîa ,Lnî ìòôa eðéäcdyre rxn xeq"d §©§§Ÿ©©¨§©£¤¦©£¨¨

,aeygl `ly :zihwxt dxeva ,ynn lreta "ipepia"a `hazn "aeh

xacl ,aeygl z`f znerle ,xeq`y dn zeyrl `lye xacl `ly

,d"awd deeivy dn zeyrle¯ íäaL,daygne xeaic ,dyrna ¤¨¤
,all mixeqnd mixaca enk `lyúeLøäå úìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤§¨§

ãâð àeäM äî íb áLçìå øaãìe úBNòì íãà ìëì äðeúð§¨§¨¨¨©£§©¥§©£Ÿ©©¤¤¤
äeàúîe ãîBç áläL äòLa íb ék ,Lnî dëôäå Baì úåàz©£©¦§¤§¨©¨¦©§¨¨¤©¥¥¦§©¤
øzäa úéiîLb äåàz Bæéà¥©£¨©§¦¦§¤¥

¯ezeyrl yiy xzen xacl

`edy `l` ,miny myl

z` `lnl ick ea cneg

,eze`zñç øeqàa Bà§¦©
¯ øabúäì ìBëé ¯ íBìLå§¨¨§¦§©¥

,de`zd lrBzòc çéqäìe§©¦©©§
¯ ,éøîâì äpnîcvik ¦¤¨§©§¥

- ?z`f zeyrl ezlkia

¯ :Baìì BøîàaiciÎlr §¨§§¦
gikene xiaqn `edy

:envrlúBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§
¯ ,úçà äòL elôà òLø̈¨£¦¨¨¤¨
`lnl dvex ippi` ,xnelk

z` zeyrle izee`z ixg`

jk meyn `xwidle ,xeq`d

dvex ip` oi` recn ."ryx"

- ?jkaäöBø épðéà ék¦¥¤¦¤
áéúëãk ,ïôà íeLa ãçà 'äî íBìLå ñç ãøôðå ìcáî úBéäì1: ¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨§Ÿ¤§¦§¦

¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò"iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi oia £¥¤©§¦¦§
ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene cxtp icedid dyrp ,dxiar

y ,dxkdl e`eae ,dl` mixacaoi`iptn ,"ryx" zeidl dvex `ed

yepi`aldyk mb ,egeka yi - d"awdn dlilg cxtp zeidl dvex

.lreta dxiar ziiyrn rpnidle "rxn xeq" zeidl ,de`zl de`zn

,zeyrl jixvy dn z` zeyrl ,"aeh dyr"a xidf `diy ick ,eli`e

:opeazdl eilr¯ Ba ä÷áãì äöBø éðà ÷ø,d"awdaéçeø éLôð ©£¦¤§¨§¨©§¦¦
ìLa ïLaìúäa ,éúîLðå¯ ,Cøaúé åéLeáì äLitk ,xnelk §¦§¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥

,zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygna ,cin xne` "`ipz"dy

md okle - envra d"awd mr cg` xac mdy eznkge epevx ody

,"jxazi eiyeal dyly" mi`xwp,äáLçîe øeac äNòî :íäL¤¥©£¤¦©£¨¨

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

íéøîà éèå÷éì
äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî

ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
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ב.1. נט, ישעי'

zah `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äazn`a zevxl ,df ipevx raep okidne ©§¨¦§¨
:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidlúøzñî äáäàî¥©£¨§ª¤¤

¯ ,'äì éaìaLi`cea `id ,dad` dze`a yg ip` oi`y zexnle ¤§¦¦©
,iala zxzqene dpenheàø÷pL ìàøNé úeììk áìa Bîk2 §§¥§¨¦§¨¥¤¦§§

¯ ,"EîL éáäBà"lkl ,oky £¥§¤
eala zxzeqn dad` icedi

yg `ed oi`yk mb ,d"awdl

.dielb dxeva daì÷ elôàå©£¦©
BLôð øñîì ìBëé íélwaL¤©©¦¨¦§Ÿ©§

¯ ,íMä úMã÷ ìòm`a ©§ª©©¥
xetkl eze` egixki

itk ,raep df xac .d"awda

,mi`ad miwxta xaqeiy

zxzeqnd ezad`n

zxxerznd ,d"awdl

`edy rbx eze`a dlbzne

wzpl dlilg mivexy yibxn

xqen edixd ,d"awdn eze`

zeyridl `ly ick eytp

,ixd .d"awdn dlilg cxtp

ea dpyi "milway lw" mby

l` zxzeqn dad` dze`

,d"awd¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìå."milway lw" eze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©
recn ,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l`

- ?"milway lw" `ed¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàenk ¤¨¤¦§©©§
mixne`y3ea dqpkp ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg

,"zehy gex¯ Búeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðådxiar oi`y §¦§¤¤©£¥¨¤§©£
,"ezecdi"a znbete dwifn ef,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàå§¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

¯lykp icediy dryay ,c"k wxta xiaqiy itk ,`id zn`d eli`e

,dlilg cxtp `ed ,dxiaradyrn zryalw"d mb m`e ;d"awdn ,

d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne yg did "milway

eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg did `l -

oi` recn .`heg `edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl

eilry el daizkn d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed

:iptn df ixd - ?oniiwl,Baìa úøzñîä 'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©©§ª¤¤§¦
¯ezxkda 'dl ezad` dzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle

,ozervn`a ,cg`zdl ick ,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd

icedi eze` eli`e ,"milway lw"l qgia `ed xen`d lk .d"awd mr

:eytp oeayga jiynneäBîk äèBL úBéäì äöBø épðéà éðà ìáà£¨£¦¥¤¦¤¦§¤¨
¯ .úîàä øtëìdxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"deok`dyrp ¦§Ÿ¨¡¤

ixd `id "zn`"de ,d"awdn cxtp mc`dzniiwydad`" icedia

ip` oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl "zxzeqn

zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl ,dvex

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynnz

,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg"

zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke -øeñnä øáãa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¨¨©¨
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì,miinyb zebeprze zee`zLnî ñeàî ©¥§©§¤§¥¨©¨©¨

¯ ,äàðN úéìëúa éeàðNå ála,"xenb wicv"a xacdy itkBà ©¥§¨§©§¦¦§¨
¯ äàðN úéìëúa àlL elôà,"xenb epi`y wicv"a xacdy itk £¦¤Ÿ§©§¦¦§¨

äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤
ìò àlà Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨©
äáäàä ó÷úå ìãb éãé§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨
äáäà" úðéçáa ,'äì©¦§¦©©£¨
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî,oky ¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdp-

od ,"dpikyd eifn - zenypd

.zewl`n zebprzne zepdp

dliknd ,d"awdl ef dad`

zxvei - zewl`n beprz

zee`zl ,"rx"l d`py

itk ,miipteb mibeprzle

miwxta xaqed xacdy

.mincewd¯ äæ ìòålr §©¤
dad`" ly ef dcear

,"mibeprzaì"æø eøîà4: ¨§©©
éiça äàøz EîìBò"E ¨§¦§¤§©¤

¯ ;"'eë,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdy in

¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàå,'d zceara efk dad` zbixcn §¥¨¨¨¤¨¤¦¤
`id¯ ,øëN ìea÷ ïéòklawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e §¥¦¨¨

.dlrnln eze`áéúëãëe5íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
¯ ,"'Bâåipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` §

,dbxc dze`a `vnpy in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken

" x`eza (mipdk wx `ldpedkzceary ,aezkd xne` jk lre ."

,dlrnln dpzn `id "dpedk"d¯ .øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥
,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv" zbixcny ,ixd

xyt` i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza dad`"n zraepd

lk leki "ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel

`iyewd z` owfd epax uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg`

z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr

`de" :` wxta owfd epax jk lr l`y - "miryx z`xa ,miwicv

ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk - "?xn`w `l ryxe wicv

qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc ,cleeidl cnerd mc`d

ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p `l ,ryx e` wicvl

" aei` xne` ,`eti` ,cvik ,mc`dz`xa`xa d"awdy ,"miwicv

mc` lk `l ,oky ,xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l` ?miwicv

ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl dkef

" aei`z`xazekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv

:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`løîà ïëìå§¨¥¨©
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBiàzekfl elkeiy el`k zenyp ¦¨¨¨©¦¦

`iyewd z`) dligzkln d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl
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íéøîà éèå÷éì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
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יב.2. ה, א.3.תהלים ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, במדבר



סי zah `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äazn`a zevxl ,df ipevx raep okidne ©§¨¦§¨
:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidlúøzñî äáäàî¥©£¨§ª¤¤

¯ ,'äì éaìaLi`cea `id ,dad` dze`a yg ip` oi`y zexnle ¤§¦¦©
,iala zxzqene dpenheàø÷pL ìàøNé úeììk áìa Bîk2 §§¥§¨¦§¨¥¤¦§§

¯ ,"EîL éáäBà"lkl ,oky £¥§¤
eala zxzeqn dad` icedi

yg `ed oi`yk mb ,d"awdl

.dielb dxeva daì÷ elôàå©£¦©
BLôð øñîì ìBëé íélwaL¤©©¦¨¦§Ÿ©§

¯ ,íMä úMã÷ ìòm`a ©§ª©©¥
xetkl eze` egixki

itk ,raep df xac .d"awda

,mi`ad miwxta xaqeiy

zxzeqnd ezad`n

zxxerznd ,d"awdl

`edy rbx eze`a dlbzne

wzpl dlilg mivexy yibxn

xqen edixd ,d"awdn eze`

zeyridl `ly ick eytp

,ixd .d"awdn dlilg cxtp

ea dpyi "milway lw" mby

l` zxzeqn dad` dze`

,d"awd¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìå."milway lw" eze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©
recn ,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l`

- ?"milway lw" `ed¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàenk ¤¨¤¦§©©§
mixne`y3ea dqpkp ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg

,"zehy gex¯ Búeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðådxiar oi`y §¦§¤¤©£¥¨¤§©£
,"ezecdi"a znbete dwifn ef,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàå§¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

¯lykp icediy dryay ,c"k wxta xiaqiy itk ,`id zn`d eli`e

,dlilg cxtp `ed ,dxiaradyrn zryalw"d mb m`e ;d"awdn ,

d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne yg did "milway

eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg did `l -

oi` recn .`heg `edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl

eilry el daizkn d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed

:iptn df ixd - ?oniiwl,Baìa úøzñîä 'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©©§ª¤¤§¦
¯ezxkda 'dl ezad` dzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle

,ozervn`a ,cg`zdl ick ,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd

icedi eze` eli`e ,"milway lw"l qgia `ed xen`d lk .d"awd mr

:eytp oeayga jiynneäBîk äèBL úBéäì äöBø épðéà éðà ìáà£¨£¦¥¤¦¤¦§¤¨
¯ .úîàä øtëìdxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"deok`dyrp ¦§Ÿ¨¡¤

ixd `id "zn`"de ,d"awdn cxtp mc`dzniiwydad`" icedia

ip` oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl "zxzeqn

zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl ,dvex

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynnz

,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg"

zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke -øeñnä øáãa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¨¨©¨
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì,miinyb zebeprze zee`zLnî ñeàî ©¥§©§¤§¥¨©¨©¨

¯ ,äàðN úéìëúa éeàðNå ála,"xenb wicv"a xacdy itkBà ©¥§¨§©§¦¦§¨
¯ äàðN úéìëúa àlL elôà,"xenb epi`y wicv"a xacdy itk £¦¤Ÿ§©§¦¦§¨

äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤
ìò àlà Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨©
äáäàä ó÷úå ìãb éãé§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨
äáäà" úðéçáa ,'äì©¦§¦©©£¨
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî,oky ¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdp-

od ,"dpikyd eifn - zenypd

.zewl`n zebprzne zepdp

dliknd ,d"awdl ef dad`

zxvei - zewl`n beprz

zee`zl ,"rx"l d`py

itk ,miipteb mibeprzle

miwxta xaqed xacdy

.mincewd¯ äæ ìòålr §©¤
dad`" ly ef dcear

,"mibeprzaì"æø eøîà4: ¨§©©
éiça äàøz EîìBò"E ¨§¦§¤§©¤

¯ ;"'eë,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdy in

¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàå,'d zceara efk dad` zbixcn §¥¨¨¨¤¨¤¦¤
`id¯ ,øëN ìea÷ ïéòklawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e §¥¦¨¨

.dlrnln eze`áéúëãëe5íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
¯ ,"'Bâåipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` §

,dbxc dze`a `vnpy in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken

" x`eza (mipdk wx `ldpedkzceary ,aezkd xne` jk lre ."

,dlrnln dpzn `id "dpedk"d¯ .øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥
,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv" zbixcny ,ixd

xyt` i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza dad`"n zraepd

lk leki "ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel

`iyewd z` owfd epax uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg`

z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr

`de" :` wxta owfd epax jk lr l`y - "miryx z`xa ,miwicv

ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk - "?xn`w `l ryxe wicv

qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc ,cleeidl cnerd mc`d

ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p `l ,ryx e` wicvl

" aei` xne` ,`eti` ,cvik ,mc`dz`xa`xa d"awdy ,"miwicv

mc` lk `l ,oky ,xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l` ?miwicv

ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl dkef

" aei`z`xazekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv

:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`løîà ïëìå§¨¥¨©
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBiàzekfl elkeiy el`k zenyp ¦¨¨¨©¦¦

`iyewd z`) dligzkln d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl
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íéøîà éèå÷éì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
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יב.2. ה, א.3.תהלים ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, במדבר



zahסב a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ב שלישי יום
פרקיד ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr:÷éãö

- "miryx z`xa"l xywa

wxta oldl owfd epax uxzi

.(f"kíéðewza àúéàãëå6, §¦§¦¨©¦¦
¯,"xdf ipewiz"aLiL¤¥

änk ìàøNé úBîLða§¦§¦§¨¥©¨
:úBðéçáe úBâøãî éðéî¦¥©§¥§¦
íéøBab ,íéãéñç£¦¦¦¦

,íøöé ìò íéøabúnä©¦§©§¦©¦§¨
¯ ,äøBz éøàîilra" ¨¥¨

,"dxez,'eë íéàéáð§¦¦
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö©¦¦©¥¨
zenypd zpigany ixd

ody el`k opyi onvr

"miwicv" zbixcna7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBL,dreayd oeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
:mc`d z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy,÷écö éäz"§¦©¦

BúBà íéòéaLnL øçàî ék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦¥©©¤©§¦¦
¯ ,"÷écö éäz"jk m`e ,ryx didi `ly xacd i`ceíéëéøö änì §¦©¦¨¨§¦¦

äéäé àlL ãBò BòéaLäì§©§¦¤Ÿ¦§¤
ïéàL íeMî àlà ?òLø̈¨¤¨¦¤¥
úBéäì äëBæ íãà ìk̈¨¨¤¦§
ètLî íãàì ïéàå ,÷écö©¦§¥¨¨¨¦§©
,Ck ìk äæa äøéçaä©§¦¨¨¤¨¨
,úîàa 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¤¡¤
Lnî ñeàî òøä äéäiLå§¤¦§¤¨©¨©¨

¯ ,úîàalkl `ly ,ixd ¤¡¤
d`lnd dxigad dpyi cg`

- "wicv" zeidl zexyt`de

ìà" úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦©
¯ ,íéðt ìk ìò "òLø éäz§¦¨¨©¨¨¦
.ryx didi `ly mipt lk lr

dkfz `lyk mb ,xnelk

,zegtl ,"wicv" zbixcnl

ik ,"ryx" didz l` ,la`

."ipepia" - m`¯ äæaL`ly ¤¨¤
,"ryx" didiètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
äéäé àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL Búåàz çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©©£¨¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤

¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòL elôà òLø`ly ¨¨£¦¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©¥©
,dyrzÎ`lÎzeevn lr xearl¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéamiiwl ¥¦§¦©©£¥

,dyrÎzeevn¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"ål"f epinkg xn`nk8oi`" : §¥¤¨¨
xidf zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh

dyre"a"aeh,dxez mb llek df -ãâðkL äøBz ãeîìz eðéäc§©§©§¨¤§¤¤
¯ .ïlkxnyidl dywy ,efk dyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy ª¨

,d`ln dxiga lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jknxyt`el

ipy eze` miriayn jk myl .dxez lehian mb xnyidl`ly ,z

ribdl zexyt`de zekfd el oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi

."ryx" zeidl `ly zexyt`d zegtl ,la` ,el yi "wicv" zbixcnl

s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae envr ea ielz df xace

owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi eze` lkei `l mrt

jixv dfk icedi mby ,oldl

oze`a weqrle un`zdl

zen`zend zecear

:enk - "wicv" zbixcnl

qe`nl lbxzdl lczydl

,miinyb mibeprzae zee`za

lczydl - z`f znerle

ly dad` eala xxerl

iciÎlr ,d"awdl beprz

zlecba dwenr zeppeazd

lczydl jke - z"iyd

ile` zniieqn dcnae) miiwl

xacd z` `iadl mb gilvi

z` (lreta dyrnl

eze` miriayny dreayd

epax xne` jke ."wicv idz"

:owfd¯ ïë-ét-ìò-óà ,Cà©©©¦¥
`l ,xen`d itky ,zexnl

q`en" zeidl leki mc` lk

eli`e "wicv"d ly ezbixcn `idy - "mibeprza dad`" lrae "rxa

,"ipepia"a xaecn ixd o`kéøöì ïk íb íézò Bì òa÷ì CúéL ¨¦¦§Ÿ©¦¦©¥¨¦
¯ ,òøa ñàBî úBéäì BLôða úBöòaerize qe`in ly ybx xxerl ¥§©§¦§¥§©

,miinyb mibeprzle zee`zlì"æ eðéîëç úöòa ïBâk9¯ :cvik §©£©£¨¥©
:envrl xiaqiy iciÎlr ,miyp zee`za qe`nläàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨

¯ àðåb éàäëe ,"'eë äàBö,dlik`d zee`za qe`nle .dnecke ¨§©©§¨
:ezeppeazd iciÎlr:Ck íéNòð íépãòîe íénòèî éðéî ìk ïëå§¥¨¦¥©§©¦©£©¦©£¦¨

ãìBpä äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî úîç¥¤¨¥§¥¨©£¥¨©¤¤¨¨¤©¨
¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäîezeppeazd iciÎlr ¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá

ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå
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ב.6. א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ÍÎ.כך ÏÚ ¯ÈÚ‰ ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,להיות יכול עיון". "צריך

כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש

היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם

ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" א.8.ול"מארי ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת

zah b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ג רביעי יום

,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî
פרקטו

,miinyb mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl` mixaca¯ ,Côääå§©¥¤
,lbxzdl lczydl eilrúeððBaúä éãé ìò ,'äa çîNìå âpòúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©§¥¦§§

a óBñ-ïéà úlãâa¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøly ezelcb biydl ¦§ª©¥¨§¦§¨§
,zewl`a beprz ea zxveid d"awdòébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©

Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì§©§¥¨¤¡¤©£¦
¯"rx"d z` `epyl

,zewl`a bprzdleíà ék¦¦
¯ úBðBéîãael dnciy §¦§

ok` `edyzn`az` `pey

- zewl`n bprzne "rx"d

c`n ixd yi "zepeinc"ne

zceara xnyidle xdfidl

.'dàeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
úà íi÷ì ,BlL úà äNòé©£¤¤¤§©¥¤
éäz" íéòéaLnL äòeáMä©§¨¤©§¦¦§¦
áBhä äNòé 'äå ,"÷écö©¦©©£¤©

¯ .åéðéòael zzl m` §¥¨
zbixcn z` dpzna

.`l e` ,"wicv"d¯ ,ãBòå§
ribdl leki `edy sqep xac

lbxziy iciÎlr eil`

:zewl`a bprzdle "rx"a qe`nl ,"wicv" ly eizecearaìbøääL¤©¤§¥
úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò©¨¨¨¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤

¯ ,úîàa úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøäligzi ok` onfd jynay ¨©¦§¤¦§¨§¨¤¡¤
."rx"d z` `epyl¯ ìébøiLëe,envr z`ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©

àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé§¥¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨
¯ ,àìéòìczexxerzd zxvep ,dhnl mc`d zexxerzd iciÎlr ¦§¥¨
,dlrnln¯ éìeàå éàä élëå,z`f lk ixg`çeø åéìò äøòé §ª¥©§©©£¤¨¨©

¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà LøMî çeø úðéçáì äkæéå ,íBønî¦¨§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤¥¤©¦¤¦§©¥
"xeair" ly ote`a10y oiprd epyiy myky ,"dlaw"a `aeny itk .l

ly oiprd epyi jk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb"

z`fe ,"ipepia" ly eznypa "zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair"

."wicv" ly ezbixcn itl z"iyd z` cearl lkei "ipepia"dy ick

- edfeáéúëãk ,úézîà äçîNa 'ä ãáòì11íé÷écö eçîN" : ©£Ÿ§¦§¨£¦¦§¦§¦¦§©¦¦
¯ ,"'äa"wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay ybcen mb jka ©

wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr wicv"k xzkend

egny" f` rvazn - "oezgzmiwicv,"'da - miax oeyl -íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa Ba,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`edy `l` ,"wicv" zeidl

zbixcnl zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai

zecez z`fe ,"wicv"

."wicv" znyp ly "xeair"l

wxta `aedy dnl xywda

ze`xwpd zenyp opyiy ,df

lr zexabznd "mixeab"

yi cg` lkye ,rxdÎxvid

exvi z` "yeakl" egeka

siqedl i`ck - rxd

Îlrad ly ziceqid ezxni`

v"iixden ,iaxdy ,aehÎmy

,yhiee`aeiln ocr eznyp

:eizegiyn zg`a `iadlr

xeab edfi`" :dpynd

xn` - "exvi z` yaekd

"xaeyd" :aehÎmyÎlrad

,ik ,xn`p `l - exvi z`

rxdÎxvid ly ezxiaya

,xnelk ,rxdÎxvid z` "yeakl" `id dxeabd .dxeab meyn oi`

ly mipipra ,rxdÎxvid ly eizelrnae eizegeka ynzydl

zindad ytpd - "xey gka ze`eaz axe" :xn`p ixde .dyecw

wfege geka ynzydl yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd

in `ed xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z` "yaek"y

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia

seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr

dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez
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¯ ,"Bãáò àì øLàì íéäìà ãáò ïéa`xnbd2weqt lr zl`ey ¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨
,"ecar `l" epiid "ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid "wicv" epiid :df

`l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk
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"miwl` caer" oiae "ryx"l

`xnbde ?"ecar `l xy`"l

"miwl` caer" :zvxzn

ediieexz "ecar `l xy`"e

mdipy) edpip ixenb iwicv

epi`e (mixenb miwicv md

d`n ewxt dpey dnec

d`n ewxt dpeyl minrt

`l" :xnelk ."cg`e minrt

,"ryx"l dpeekd oi` "ecar

`xew weqtde ,"wicv"l `l`

iptn "ecar `l xy`" el

d`n ecenil lr xfeg `edy

caer" eli`e ,cala minrt

xfegd "wicv" `ed "miwl`

minrt d`n ecenil lr

zg`e,zvxzn jka .

z` wx `xnbd ,dxe`kl

epiid ryx epiid" `iyewd

`iyewd eli`e ."ecar `l

caer epiid wicv epiid"
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Búðéaîzlecba ezpadn - ¦¦¨
,d"awdúàøéå úòc çeø©©©§¦§©

,Bçîa 'äef d`xi - §Ÿ
,eilr dritynøeñ" úBéäì¦§

"òøîixeqi`n -àúéøBàc ¥¨§©§¨
ì÷ øeqà elôàå ,ïðaøãe§©¨¨©£¦¦©
,íBìLå ñç íäéøác ìL- ¤¦§¥¤©§¨

mixeqi`d ibeq lkn

,eze` dlivn ,mixen`d

xxern `edy 'd z`xi dze`

mbe ;egenaiciÎlr xxeri

:d"awd zlecba ezeppeazd

ììça Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦¤¨¨
éðîéädad` ly dnewn - ©§¨¦

,ziwl`d ytpd ly

íei÷a Ba ä÷áãì äöéôçå ä÷éLça,meiw iciÎlr -úBönä ©£¦¨©£¦¨§¨§¨§¦©¦§
.ïlk ãâðkL äøBz ãeîìúå ,ïðaøãe àúéøBàclk cbpky - §©§¨§©¨¨§©§¨¤§¤¤ª¨

mr icedi waczn ,dxez cenile zeevnd meiw iciÎlr ,oky ,zeevnd

dad`d eze` dripn okl ,mincewd miwxta xaqedy itk ,d"awd

ziybx dad` eala xvei mc`yk .dxez cenlle zeevn miiwl

d"awdn dielb d`xie ,(zeevn meiwl eze` d`ian `ide) d"awdl

xaqedy itk ,ixd el yi - (zexiar xearln eze` zrpend) egena

,izin` meiwl eze` ze`iand ,d`xie dad` oze` ,iriaxd wxta

Îzeevn meiw ly "zeinipt"de yxeyd ode ,zeevnd b"ixza zexidfle

mc`y ,xacd okzi ,mxa .dyrzÎ`ldÎzeevn zxiny lye dyrd

xevil leki `ed oi` okÎitÎlrÎs`e 'ied zelcba opeazne wnrzn

zexzqen zex`yp od .d"awdl zeiybxe zeielb d`xie dad` ekeza

,df dxwna mby ,oldl owfd epax xne` jk lr - ealae egena

- "dpeaz" odl `xew owfd epax - d`xide dad`d zeyalzn

zeielb d`xie dad` iciÎlr oze` miiw eli`k ,zeevnd dyrna

.zeiybxeéøö ,ïk ìò øúéå,íéðBðéáì äãBáòa ìBãb ììk òãéì C §¤¤©¥¨¦¥©§¨¨©£¨§¥¦
ãé ïéà íà íbL,gek oi` -úâOî Búðéa çeøå BìëNicil cr - ¤©¦¥©¦§§©¦¨©¤¤

lkeiy ,jkøòBa Baì äéäiL ,Baì úelbúäa 'ä úáäà ãéìBäì§¦©£©§¦§©¦¤¦§¤¦¥
ála úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça õôçå Là étLøk- §¦§¥¥§¨¥©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤©¥

,dweyzde dad`d z` yibxi aldy,Ba ä÷áãìjk .d"awda - §¨§¨
aldy ,zeidl jixv ok`yibxioi` - elv` eli`e .d"awdl dad`a

:`l` ,jk xacdäáäàä ÷ø,ezeppeazdn zxvepd -úøzñî ©¨©£¨§ª¤¤
,Baì úBîeìòúå Bçîaelv` d`a dad`d oi`y ,jkl daiqd - §Ÿ§©£¦

iptn dpi` ,ala zelbzda

,ezeppeazda edyn xqgy

xne` owfd epaxy itk ,`l`

dielz jkl daiqd ,ddbda

:eznyp yxeyaäaqäå)*§©¦¨
úBéä éðtî ,àéä äæì̈¤¦¦§¥¡
-çeø-Lôðå BlL ïéçnä©Ÿ¦¤§¤¤©
øeaò úðéçaî BlL äîLð§¨¨¤¦§¦©¦
àìå ,äðeázä CBz íìòäå§¤§¥©§¨§Ÿ
,úelbúäå äãéì úðéçaî¦§¦©¥¨§¦§©

:(ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥
xcqa .dlawd zxez irceil

"zecn"d ly ozeedzd

:lynl - mc`a "lky"dn

zelcb z` ezpad iciÎlr

zcn ekeza "zclep" ,d"awd

yi - d"awdl dad`d

"zeclep" xak zecndy

zecndy yie ,ala zelbzne

."lky"a oiicr ze`vnp

zniiw dzr zrl ,xnelk

xacl dihp cala lkya

dad` ly dnbna - oaend

mb jk .d`xi ly e`

ody zecn opyie ,zelbzda xak ody zecn opyi ,zexitqa ,dlrnl

zecndn ze`a zenypdy xg`ne ,"dpia"a zexzqen oiicr

zcnn ody zenype ,cqgd zcnn ody zenyp opyi - dlrnly

itk zecna oyxeyy zenyp :mipte` ipy dfa mb mpyi ,dxeabd

xakyelbzddad` mala xevil ,el` zenyp ilra mileki okle -

mlrda oiicr ody itk zecna oyxeyy zenype ;d"awdl dielb

dielb dad` mala xevil mileki mpi` el` zenyp ilra - "dpia"a

.mznyp yxeya xacdy enk - mlrda zx`yp `id `l` ,d"awdl

mgena mlrda `id mzad`y dl`k mpyiy ,ixd oaen miptÎlkÎlr

,mala zxzqeneBçîaL äðéáe äîëç çeøa ïéáî áläL eðéäc§©§¤©¥¥¦§©¨§¨¦¨¤§Ÿ
ly zelrtzda xecg 'idie yibxi aldy ,zeidl mpn` jixv -

zhlwp eala mby ,"oian ald"y `ed avnd elv`y `l` ;dad`

a cala dpaddàìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨§ª¨©¥§¨
,Lnî áéLç.ynn melkl - lkd aygp d"awd itlk -ìò øLà ¨¦©¨£¤©

ììkäìe ÷ácì éç ìk Lôð åéìà äìëzL Cøaúé Bì äúàé ïk¥¨£¨¦§¨¥¤¦§¤¥¨¤¤¨©¦¨¥§¦¨¥
å ;BøBàaBçeøå BLôð íâ1ïäì äúàé Ck Baø÷a øLàie`x - §§©©§§£¤§¦§¨¨£¨¨¤

,odlåéìà úBìk úBéäì,d"awdl -úàöì ,äöéôçå ä÷éLça ¦§¨¥¨©£¦¨©£¦¨¨¥
,óebä àeä ,ï÷zøpîz` ekeza wifgnd wizxp enk `ed sebd - ¦©§§¨©

,dnypd,Ba ä÷áãìdweyza zeidl ytpd lry ,oian `ed jk - §¨§¨

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

íéøîà éèå÷éì
éìàîùä ììçáùúéäìàä ùôðì øéàîä 'ä øåà é"ò

úìåãâá åçåîá ïðåáúîùë áìä ìò èåìùì åçåîáù
ä"á ñ"àåçåîá 'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì

øåñéà åìéôàå ïðáøãå àúééøåàã òøî øåñ úåéäììù ì÷
ä÷éùçá éðîéä ììçá åáìá 'ä úáäàå å"ç íäéøáã

úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì äöéôçåïðáøãå àúééøåàã
ìåãâ ììë òãéì êéøö ïë ìò øúéå .ïìåë ãâðëù ú"úå

íéðåðéáì äãåáòáåúðéá çåøå åìëù ãé ïéà íà íâù
øòåá åáì äéäéù åáì 'åìâúäá 'ä úáäà ãéìåäì úâùî
úùâøåî ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá õôçå ùà éôùøë

åçåîá úøúåñî äáäàä ÷ø åá ä÷áãì áìáúåîåìòúå
ïéáî áìäù åðééäã *åáì

çåøáåçåîáù 'ðéáå äîëç
àìåëã ä"á ñ"à úìåãâ
ùîî áéùç àìë äéî÷
'áúé åì äúàé ïë ìò øùà
éç ìë ùôð åéìà äìëúù

åáø÷á øùà åçåøå åùôð íâå .åøåàá ììëäìå ÷áãéì
ïäì äúàé êëäöéôçå ä÷éùçá åéìà úåìë úåéäì

úåéç ë"òáù ÷ø åá ä÷áãì óåâä àåä ï÷úøðî úàöì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

לבו".�˘Ó‰מדריגת1. ותעלומות במוחו מסותרת "האהבה במלים: - לעיל צויינה כבר זו, עליונה מדריגה כי כאן, נזכרת אינה



סז zah d"k iyiy mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

,éìàîOä ììçaLzindad ytpd ly rahd epiid ,alay - ¤¤¨¨©§¨¦
,alay il`nyd llga dnewnyLôpì øéànä 'ä øBà éãé ìò©§¥©¥¦©¤¤

,çnaL úéäìàä,jkÎiciÎlre -ìå,álä ìò èìLick - ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©§¦§Ÿ©©¥
"ipepia"dylkeizepigaa wewf `ed ,zindad ytpd zee`za helyl

sqep ,ynzydl ,zeniieqn

,"ald lr hily gen" oiprl

ytpdy iwl`d xe`a mb

dxfr mbe - dxi`n ziwl`d

dleki ,'ied xe` zpigan ef

ezewnrzd iciÎlr ,zeidl

,d"awd zlecbaïðBaúnLk§¤¦§¥
óBñ-ïéà úìãâa Bçîa§Ÿ¦§ª©¥
ãéìBäì ,àeä-Ceøä§¦
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ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית אויף 

איין נפש הטבעית.

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִחידּות:  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

יום 
ראשון

היום יום . . . 



עי היום יום . . . 

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט וואסער 
זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם זָאגט, ַאז 

דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ֵעֶדן[  ָמתֹו  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ְקֻדּשַׁ בֹוד  )ּכְ
ם אֹוֵמר  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ים ַמִים ׁשֶ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ים ַמִים אֹוֵמר ַהּבַ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַמִים. ַוּיֹאַמר:( ּכְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען דעם 
חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, זעהן 

פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי מדריך.

ָכל  ין ּבְ ִפּלִ ֲהָנַחת ּתְ ם ׁשֶ ׁשֵ ִדּיּוק ּכְ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות: ּבְ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַהְכָרַזת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ׁשּוט,  ּתֹוָרה, אֹו ִאיׁש ּפָ דֹול ּבַ ל ִאם הּוא ּגָ ִלי ֶהְבּדֵ ל ְיהּוִדי, ִמּבְ אֹוַרְייָתא ַעל ּכָ יֹום ִהיא ִמְצָוה ּדְ
ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה  ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ ְך חֹוב ּגָ ּכָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ֹכחֹו ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ ּבְ ּשֶׁ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ ְתִחיל "ִמי  ַהּמַ ּבּור  ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ַח ֶאת ַהּלֵ ִתיָחה[ ִלְפּתֹ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד ֹלא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ
ְנאּומֹו ְוֶזה  ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ְוַלֲעׂשֹות ּבְ

ַכְסּפֹו. ּבְ

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עב

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר האדיץ.
אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א חיות 
און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע ווי ער 

איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ַמח ֶצֶדק": ֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ׁשֶ ַאל ֶאת ַה"ּצֶ ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי 
ל  ּכָ ְרֵכי ַהֲחִסידּות' ֵהן – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": 'ּדַ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ֲחִסידּות? ַוּיַ 'ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות', ּוֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ּבַ ּבְ
ַאֲהָבה. 'ֲחִסידּות' ִהיא ַחּיּות, ְלַהְכִניס ַחּיּות ּוְלָהִאיר  י ּתֹוָרה, ּבְ ָחה ַאַחת, ַעל ּפִ ּפָ ִמׁשְ ַהֲחִסיִדים ִיְהיּו ּכְ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא-טֹוב", ׁשֶ ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

משיחות אאמו"ר: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און חסידות 
איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א הפרש: יצי"מ 
איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. יצי"מ פון חסידות 
איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער אין וועלט. ד. ה. 
זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול פון וועלט. ארָאּפנעהמען 
דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין איז באמת גוט, ווייל דָאס 

איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ְרׁשּו  ּגֹ ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִמְצַרִים ִהיא  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקֹלט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ג[ ַעל ְיֵדי  ֵרְך, ֲהֵרי ֶזה ]ֻמּשָׂ הּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּזֶ ֵני ׁשֶ ֱאֶמת טֹוב, ִמּפְ ָהעֹוָלם ַעְצמֹו הּוא ּבֶ ֶאת ָהֱאֶמת, ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

יום 
חמישי

יום 
שישי
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ה'תשע"ב טבת כ' ראשון יום מעשה? נחשבת דיבור ע"י חסימה

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä òðBnä ìk̈©¥©©§¥¨

.ä÷Bì Z ìB÷a dîñç elôà ...ä÷Bì Z dzëàìî úòLa ìëàlî¦¤¡Ÿ¦§©§©§¨¤£¦£¨¨§¤

והרי בלבד, בדיבור היינו בקול, חסמה אם אפילו לוקה ולמה

בגמרא כך על מבואר עליו"? לוקין אין מעשה בו שאין "לאו

ב) צ, מעשה".(ב"מ הוי פיו ש"עקימת כיוון הוא שהטעם

אמר)ובתוספות ר"י ד"ה האדם(שם שדיבור לכך שהטעם ביארו

קעביד "דבדיבוריה הוא: מעשה כאן נחשב פיו') ('עקימת

כו'". אכילה בלא ודשה שהולכת מעשה, עושה] [שבדיבורו

כאן שה'מעשה' התוס' דברי את לפרש אפשר היה לכאורה

ורק אכילה", בלא ודשה ש"הולכת הבהמה לפעולת מתייחס

מפשטות אבל נענש. הוא האדם, מחמת נגרם שהמעשה משום

האדם שדיבור משמע, מעשה" הוי פיו "עקימת הגמרא לשון

למעשה. הנחשב הוא

בזה: והביאור

– המחשבה מאותיות בשונה – האדם של הדיבור אותיות

אותיות שכך, וכיון מהאדם. ונפרדות גשמי, בציור מצטיירות

ומעשה. פעולה לענייני ושייכות קרובות הדיבור

פעולה לעשיית גורם האדם של דיבורו כאשר כן, ואם

ואפילו ממנו, וחלק לדיבור כהמשך נחשבת הפעולה כלשהי,

אך נעשה הדבר אם – אחר מישהו ע"י נעשית הפעולה כאשר

אליו. מתייחס המעשה האדם, של דיבורו מחמת ורק

דברי לפי מעשה" הוי פיו "עקימת הגמרא כוונת אפוא, זוהי,

לפעולת שגרם זה הוא האדם של דיבורו שקול כיון התוס':

הבהמה פעולת הרי – אכילה") בלא ודשה ("שהולכת הבהמה

כך. על לוקה והוא האדם למעשה כהמשך נחשבת

(84 עמ' י"א, שיחות (לקוטי

ה'תשע"ב טבת כ"א שני יום יודע' 'איני טוען אחד כשצד

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL íéðL§©¦¤¦§¦

àeä éðà :øîBà íäéðMî ãçà ìëå ,íéúàî äæå äàî äæ ,ãçà ìöà¥¤¤¨¤¥¨§¤¨©¦§¨¤¨¦§¥¤¥£¦

ãçà ìk òáMé Z òãBé éðéà :øîBà øîBMäå ,íéúànä ézã÷ôäL¤¦§©§¦©¨©¦§©¥¥¥¦¥©¦¨©¨¤¨

äæì íéúàî ïzéå ,ìèBðå òaLð ìk ïéãk ,ìèBðå íéúàî ãé÷ôäL ïäî¥¤¤¦§¦¨©¦§¥§¦¨¦§¨§¥§¦¥¨©¦¨¤

.Búéaî äàî ãéñôîe ,äæì íéúàîe¨©¦¨¤©§¦¥¨¦¥

יודע' 'איני טוען אחד שכאשר קובע הרמב"ם לכאורה,

שייך הצדדים משני למי ברור לא בו כסףwlgבמצב מסכום

השני והצד הסכמה), שוררת האחר החלק שלגבי (בעוד מסוים

שבועה, השני הצד את מחייבים - הוא שלי בוודאות: טוען

התחתונה. על וידו יוצא יודע" "איני והאומר

ונטען טוען בהלכות ה"ט)אמנם, תובע(פ"ד, אדם בו במקרה

והחמישים חייב, אני חמישים אומר והנתבע מאה מחברו

מאה. לשלם חייב - יודע איני הנותרים

אותו בעל מקרה על מדובר לכאורה, השאלה: ונשאלת

שונה? מהמקרים אחד בכל ההלכה ומדוע עיקרון

יחד ששניהם כללית הסכמה יש כאן משנה': ה'מגיד ומבאר

הוא והוויכוח מאות, שלוש המאתיים.inהפקידו את הפקיד

המפקידים לזהות לב שם שלא בכך פשע שהשומר ומאחר

מפני היא מכיסו מאה עוד לשלם וחובתו ההפקדה, וסכום

אותו מפסידים הם כי – שבועה התובעים את חייבו פשיעתו,

לווה שאכן ייתכן ונטען, טוען בהלכות זאת, לעומת בוודאי.

(שאינו הנוספים שהחמישים ייתכן כן ואם זוכר, ואינו מאה

עבורו, הפסד אינם לשלם נדרש הוא שעכשיו עליהם) יודע

אותם. לשלם צריך הוא ובדין

ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום שנגנב החפץ תמורת אינם 'כפל' תשלומי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðéøä :øîà̈©£¥¦

,úîe ,ílLî éðéøä :øîàL Bà ;ílLî éðéà :øîàå øæçå ,ílLî§©¥§¨©§¨©¥¦§©¥¤¨©£¥¦§©¥¥

ìhî ìôkä éøäå ,÷ôñ elà ìk ...ïéîlLî eðà ïéà :íéðaä eøîàå§¨§©¨¦¥¨§©§¦¨¥¨¥©£¥©¤¤ª¨

ìòa ïéa ...ìôkä ïé÷ìBç Cëéôì ,ïäî ãçà ãé úçz Bðéàå ÷ôña§¨¥§¥©©©¤¨¥¤§¦¨§¦©¤¤¥©©

.øîBMä ïéáe ïBãwtä©¦¨¥©¥

להפטר (ויכול ונגנבו כלים או בהמה על ששמר חינם שומר



עג היום יום . . . 

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ָנה, ֲאׁשֶ ּוָ ר" ְלֵתַבת "ְוַתְכִניַע", ַמְתִאים ְלַהּכַ ין "ּוְתַמּגֵ יִנים" ַמְפִסיִקים ְקָצת ּבֵ ְלׁשִ ת "ְוַלּמַ ִבְרּכַ ּבְ
ת  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ֹנַגּה ׁשֶ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב טבת כ' ראשון יום מעשה? נחשבת דיבור ע"י חסימה

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä òðBnä ìk̈©¥©©§¥¨

.ä÷Bì Z ìB÷a dîñç elôà ...ä÷Bì Z dzëàìî úòLa ìëàlî¦¤¡Ÿ¦§©§©§¨¤£¦£¨¨§¤

והרי בלבד, בדיבור היינו בקול, חסמה אם אפילו לוקה ולמה

בגמרא כך על מבואר עליו"? לוקין אין מעשה בו שאין "לאו

ב) צ, מעשה".(ב"מ הוי פיו ש"עקימת כיוון הוא שהטעם

אמר)ובתוספות ר"י ד"ה האדם(שם שדיבור לכך שהטעם ביארו

קעביד "דבדיבוריה הוא: מעשה כאן נחשב פיו') ('עקימת

כו'". אכילה בלא ודשה שהולכת מעשה, עושה] [שבדיבורו

כאן שה'מעשה' התוס' דברי את לפרש אפשר היה לכאורה

ורק אכילה", בלא ודשה ש"הולכת הבהמה לפעולת מתייחס

מפשטות אבל נענש. הוא האדם, מחמת נגרם שהמעשה משום

האדם שדיבור משמע, מעשה" הוי פיו "עקימת הגמרא לשון

למעשה. הנחשב הוא

בזה: והביאור

– המחשבה מאותיות בשונה – האדם של הדיבור אותיות

אותיות שכך, וכיון מהאדם. ונפרדות גשמי, בציור מצטיירות

ומעשה. פעולה לענייני ושייכות קרובות הדיבור

פעולה לעשיית גורם האדם של דיבורו כאשר כן, ואם

ואפילו ממנו, וחלק לדיבור כהמשך נחשבת הפעולה כלשהי,

אך נעשה הדבר אם – אחר מישהו ע"י נעשית הפעולה כאשר

אליו. מתייחס המעשה האדם, של דיבורו מחמת ורק

דברי לפי מעשה" הוי פיו "עקימת הגמרא כוונת אפוא, זוהי,

לפעולת שגרם זה הוא האדם של דיבורו שקול כיון התוס':

הבהמה פעולת הרי – אכילה") בלא ודשה ("שהולכת הבהמה

כך. על לוקה והוא האדם למעשה כהמשך נחשבת

(84 עמ' י"א, שיחות (לקוטי

ה'תשע"ב טבת כ"א שני יום יודע' 'איני טוען אחד כשצד

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL íéðL§©¦¤¦§¦

àeä éðà :øîBà íäéðMî ãçà ìëå ,íéúàî äæå äàî äæ ,ãçà ìöà¥¤¤¨¤¥¨§¤¨©¦§¨¤¨¦§¥¤¥£¦

ãçà ìk òáMé Z òãBé éðéà :øîBà øîBMäå ,íéúànä ézã÷ôäL¤¦§©§¦©¨©¦§©¥¥¥¦¥©¦¨©¨¤¨

äæì íéúàî ïzéå ,ìèBðå òaLð ìk ïéãk ,ìèBðå íéúàî ãé÷ôäL ïäî¥¤¤¦§¦¨©¦§¥§¦¨¦§¨§¥§¦¥¨©¦¨¤

.Búéaî äàî ãéñôîe ,äæì íéúàîe¨©¦¨¤©§¦¥¨¦¥

יודע' 'איני טוען אחד שכאשר קובע הרמב"ם לכאורה,

שייך הצדדים משני למי ברור לא בו כסףwlgבמצב מסכום

השני והצד הסכמה), שוררת האחר החלק שלגבי (בעוד מסוים

שבועה, השני הצד את מחייבים - הוא שלי בוודאות: טוען

התחתונה. על וידו יוצא יודע" "איני והאומר

ונטען טוען בהלכות ה"ט)אמנם, תובע(פ"ד, אדם בו במקרה

והחמישים חייב, אני חמישים אומר והנתבע מאה מחברו

מאה. לשלם חייב - יודע איני הנותרים

אותו בעל מקרה על מדובר לכאורה, השאלה: ונשאלת

שונה? מהמקרים אחד בכל ההלכה ומדוע עיקרון

יחד ששניהם כללית הסכמה יש כאן משנה': ה'מגיד ומבאר

הוא והוויכוח מאות, שלוש המאתיים.inהפקידו את הפקיד

המפקידים לזהות לב שם שלא בכך פשע שהשומר ומאחר

מפני היא מכיסו מאה עוד לשלם וחובתו ההפקדה, וסכום

אותו מפסידים הם כי – שבועה התובעים את חייבו פשיעתו,

לווה שאכן ייתכן ונטען, טוען בהלכות זאת, לעומת בוודאי.

(שאינו הנוספים שהחמישים ייתכן כן ואם זוכר, ואינו מאה

עבורו, הפסד אינם לשלם נדרש הוא שעכשיו עליהם) יודע

אותם. לשלם צריך הוא ובדין

ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום שנגנב החפץ תמורת אינם 'כפל' תשלומי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðéøä :øîà̈©£¥¦

,úîe ,ílLî éðéøä :øîàL Bà ;ílLî éðéà :øîàå øæçå ,ílLî§©¥§¨©§¨©¥¦§©¥¤¨©£¥¦§©¥¥

ìhî ìôkä éøäå ,÷ôñ elà ìk ...ïéîlLî eðà ïéà :íéðaä eøîàå§¨§©¨¦¥¨§©§¦¨¥¨¥©£¥©¤¤ª¨

ìòa ïéa ...ìôkä ïé÷ìBç Cëéôì ,ïäî ãçà ãé úçz Bðéàå ÷ôña§¨¥§¥©©©¤¨¥¤§¦¨§¦©¤¤¥©©

.øîBMä ïéáe ïBãwtä©¦¨¥©¥

להפטר (ויכול ונגנבו כלים או בהמה על ששמר חינם שומר



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ונמצא נשבע" ולא משלם "הריני ואמר ישבע) אם מתשלום

שהשומר מסכים המפקיד כי לשומר, הכפל את משלם - הגנב

מובטח כך כי הגניבה), את משלם השומר (אם הכפל את יקבל

ותרצה 'לכשתיגנב לשומר כאומר זה והרי הקרן, את שיקבל לו

לך' קנויה פרתי הרי א)ותשלמני, לד, מציעא מבבא א, הל' .(לעיל

המובאים(שם)והגמרא אופנים, בכמה הדין מה מסתפקת

או לשומר הכפל את לשלם יש בהם האם כאן, ברמב"ם

חולקים אלו ספיקות שבכל כאן הרמב"ם ופסק למפקיד,

אינו אחד ואף בספק המוטל בממון כי בכפל, והשומר המפקיד

חולקים. מוחזק,

מבריסק: הגר"ח והקשה

ב)בגיטין לקנס(מב, רבו שמכרו "עבד האם הגמרא מסתפקת

יוגח שאם לעניין רק שנמכר עבד היינו מכור"? אינו או מכור

שקלים שלושים של הקנס את הקונה יטול וייהרג שור ידי על

והרמב"ם מכור. שאינו או לקונה והקנס המכירה חלה האם -

מכירה ה"ג)(הל' (והקנספכ"ג קנה" לא לפיכך ספק, זה "הרי פסק:

יחלוקו? אומרים אין כאן ולמה למוכר).

וביאר:

החפץ תמורת אינו לשלמו הגנב את התורה שחייבה כפל

שלושים כן שאין מה חדש, חיוב אלא הקרן כמו שנגנב

תשלום כל אין שהרי העבד לשווי תמורה הם העבד על השקלים

שנהרג. לעבד אחר

(הבהמה החפץ גוף את ההלכות: שתי בין ההבדל וזה

העבד או לשומר נקנתה נגנבה וכאשר שומר אצל שהופקדה

הראשונים בעליו בחזקת מעמידים לקנס) מכרו ב"משרבו (ראה

א) נפרדקי, חיוב אלא החפץ תמורת שאינו הכפל בתשלום אבל

היא עצמה הבהמה רק (כי מחברו יותר מוחזק האחד אין

"שהכפל הרמב"ם כתב ולכן הכפל). ולא המפקיד, בבעלות

אבל חולקין", ו"לפיכך מהם" אחד יד תחת ואינו בספק מוטל

בחזקת היה והעבד והיות העבד דמי הם השקלים שלושים

קנה לא ולכן חזקה, באותה הוא תמורתו הכסף גם האדון,

בחזקתו העבד היה לא הספק קודם כי הקנס דמי את הלוקח

הראיה. עליו מחברו והמוציא העבד, כדין הכסף ודין

(b"d b"kt dxikn 'ld ield g"xbd iyecig)

ה'תשע"ב טבת כ"ג רביעי יום המשכון? את להשיב צריך מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïéðkLîî ïéà ...äðîìà©§¨¨¥§©§§¦

Bà ïBkLnä ãáà ...Bçøk ìòa epnî ïéøéæçî Z ìáç íàå ...dúBà¨§¦¨©©£¦¦¦¤§©¨§¨©©©§

.ä÷Bì Z øéæçiL íã÷ óøOð¦§©Ÿ¤¤©£¦¤

מיד, שמחזירין משמע כרחו", בעל ממנו "מחזירין מהלשון

(כסות לו זקוק שהלווה בעת שהיא רגילה משכון כהחזרת לא

בלילה). לילה וכסות ביום יום

הכלל לפי שביארו יש הדבר ב)ובטעם ה, מילתא(תמורה ש'כל

הוא שונה אך מהני' לא עביד אי – תעביד לא רחמנא דאמר

את לו תשיב "השב בו שנאמר המלוה ע"י משכון נטילת איסור

ynydהעבוט `eakצריך אין ולכן במשכון שזכה ומכאן "

השמש. כבוא אלא מיד להחזירו

איסור לגבי נאמר תשיב' 'השב שהציווי לומר, יש זה ולפי

אך דין) בית שליח באמצעות (שלא המלוה ע"י המשכון לקיחת

עביד 'אי אומרים שבו מאלמנה משכון לקיחת איסור לגבי לא

מיד להשיבו ועליו במשכון זכה לא והמלוה מהני' מ"מלא (ראה

הריב"ש) .בשם

להקשות:ו יש

נשרף או המשכון "אבד כאשר רק שלוקה כאן הרמב"ם כתב

הניתק 'לאו זהו כי לוקה, אינו אבד לא אם אך שיחזיר", קודם

תשיב' 'השב של העשה את לקיים שבאפשרותו זמן וכל לעשה'

להלן הרמב"ם כדברי לוקה, המלוה(ה"ד)אינו כניסת איסור לגבי

לגבי גם נאמר תשיב' 'השב של שהעשה ומכאן, הלווה. לבית

מדוע השאלה: חוזרת כן ואם מאלמנה, משכון נטילת של איסור

רגיל? במשכון כמו ולא מיד האלמנה משכון את להחזיר יש

לומר: ויש

הנטילה באופן רק הוא המלוה ע"י משכון לקיחת איסור

הנטילה ברגע רק הוא האיסור ולכן דין) בית שליח ע"י (שלא

תשיב... 'השב מצד הוא ההשבה וחיוב מכן, לאחר eak`ולא

ynydמציאות בעצם הוא האיסור מאלמנה משכון בנטילת אך .'

להשיבו עליו ולכן רגע, בכל כך על ועובר המלוה ביד החפץ

קטו)מיד ב"מ הש"ס על הגר"ח .(חדושי

ה'תשע"ב טבת כ"ד חמישי יום עיסקא היתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥

ìLa íéhç íéúàñ Bà ,íéøðéã äMîça òìñ,äàñe òìña òìñ Bà ,L ¤©©£¦¨¦¨¦¨©¦¦¦§¨¤©§¤©§¨

ìL BàìLa ïéàñ Läàåìä ìk :øác ìL Bììk ,øðéãå ïéàñ L ¨§¦§¨§¦§¦¨§¨¤¨¨¨©§¨¨

.ïéðica äàöBéå ,äøBz ìL úéaø Bæ éøä Z eäL ìk úôñBúa§¤¤¨¤£¥¦¦¤¨§§¨©©¨¦

'עסקא' התירו ב)חז"ל קד, ב"מ ה'נותן'(ראה בין שותפות של

ל'מתעסק' נותן הנותןֿהמלווה 'מקבל'. גם המכונה וה'מתעסק',

להרוויח. עתידים ושניהם עסק בהן לעשות מעות ה'מומחה'

בעצמו מעותיו את לנצל יכול שאינו משום מרוויח המלווה

להתעסק אפשרות לו ניתנת כי מרוויח והמתעסקֿהלווה

משלו. כספים לו שאין אף ולהרוויח

חצי כלומר, פיקדון". פלגא מילוה, "פלגא היא זו ו'עסקא'

וחצי בידו, הלוואה הם מקבל (הלווה) שהמתעסק מהמעות

ההלוואה חלק הפסד על אחראי הוא העסק, נכשל אם פיקדון.

השנייה. המחצית את מפסיד והמלווה הפיקדון, חלק על ולא

בשווה. ברווח חולקים שניהם הצליח, העסק ואם

נוטל שהמקבל אלא רגילה הלוואה זו שאין הוא ההיתר יסוד

הכסף וחצי רווחים ולהפיק בו להתעסק כדי מהנותן הכסף את

וחצי כפיקדון, אצלו הנמצא הנותן ככסף נחשב המקבל שביד

ולכן בהלוואה. קיבלו שהרי דבר לכל המקבל של ככספו נחשב

בשווה. מתחלקים הרווח וגם להפסד האחריות גם
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המלווה של תלותו היא כזו ב'עסקא' הבעיות אחת

לכן שהפסיד, ולטעון להרוויח יכול המתעסק שהרי ב'מתעסק',

של כוחו את להגביל שונים ניסיונות הדורות במהלך נעשו

דרישה הוא ביותר והמקובל וההפסד, הרווח על להצהיר הלווה

מאומה הרוויח שלא ויישבע הקרן את שהפסיד עדים שיביא

וט"ז בש"ך הובא שב, סי' הדשן סק"א)(תרומת קסז .סי'

שלא הקפדה תוך בהלכה כלל בדרך התקבלו אלה שינויים

שלא כדי העסקא, לתוצאות המלווה אחריות את לגמרי יבטלו

לשלם יצטרך שהלווה מצב יהיה ולא תמיד מרוויח יימצא

פיינשטיין הגר"מ כדברי בלבד. עין למראית הוא וההסכם תמיד,

סב) סי' ב, יו"ד משה, עניין(אגרות הצדדים שני שידעו "צריך :

לחש אינו זה בעלמא, וכתיבה באמירה רק ולא העיסקא,

וסגולה".

.(e"ht ziaix zxez t"r)

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום מקח עבור מראש תשלום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBøtä ìò ïé÷ñBt ïéà¥§¦©©¥

Z äæì ïéàL ét ìò óà ;ïé÷ñBt Z øòMä àöé .øòMä àöiL ãò©¤¥¥©©©¨¨©©©§¦©©¦¤¥¨¤

.äæì Lé¥¨¤

אינה שעדיין סחורה על מראש למוכר משלם הקונה כאשר

קי המוכר ברשות נתינתנמצאת בשעת כי רבית, של חשש ים

ביד כהלוואה נחשבות והמעות חל, לא עדיין המקח המעות

יתייקרו ואם ההלוואה, פירעון היא הפירות ונתינת המוכר,

יותר גבוה סכום להלוואה בתמורה קיבל שהלוקח נמצא הפירות

בתחילה). שנתן מהמעות יותר השווה (סחורה

הדבר בשוק, פירות הרבה ויש השער' 'יצא כאשר ואולם

כי: פירות, אין עדיין המוכר ביד אם אף מותר

במעות לקנותם יכול המוכר ביד אינם שהפירות אף א)

עתה, כבר חל והמקח בידו מצויים כאילו זה הרי ולכן שקיבל

והתייקרו מעתה כבר ללוקח שייכים הפירות כי ריבית כאן ואין

ד"הברשותו ב ס, ב"מ .וכן)(רש"י

מנתינת כתוצאה מרוויח המלווה כאשר הוא ריבית איסור ב)

גם רווח אותו את להשיג יכול הלוקח כאן אך ללווה, המעות

ויכול בשוק רבים מוכרים יש שהרי למוכר המעות הקדמת ללא

שיתייקרו עד ולהצניעם עתה הפירות את עב,לקנות ב"מ יוסף (נמוקי

אין) ד"ה .ב

רק מראש נתן לא הלוקח כאשר הטעמים, בין מינה' ו'נפקא

כי ללוקח הנאה שאין כיון הוא ההיתר אם המקח: דמי מקצת

יכול היה לא כאן הרי שבידו, במעות עתה לקנותם היה יכול

שמרוויח ונמצא שבידו המעות כשיעור רק פירות לרכוש

הוא ההיתר אם אך ואסור. למוכר המעות מהקדמת כתוצאה

שיכול (כיון המוכר ביד כמצויים הפירות את שמחשיבים משום

המעות שכנגד הפירות לגבי כי כלל, חשש כאן אין לרוכשם)

שלא הפירות ולגבי התייקרו, הלוקח וברשות המקח חל שנתן

הקדים לא שהרי כלל הלוואה כאן אין מראש עבורם שילם

מעות. עבורם

(`"wq dqw 'iq c"xei drc xry)

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת היתומים נכסי מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äòázL äMà¦¨¤¨§¨

(íéîåúéì) íäì íéãéîòî Z äLeøb ïéa äðîìà ïéa ,dúaúk§ª¨¨¥©§¨¨¥§¨©£¦¦¨¤

àOpzL íeìk dì äéäiL éãk ,äMàä ïç íeMî ,ïé÷÷æðå ñBtBøèBtà©§§¦§¨¦¦¥¨¦¨§¥¤¦§¤¨§¤¦¨¥

.øçàì äMàä Ba¨¦¨§©¥

בגמרא א)מבואר צז, משועבדים(כתובות הירושה שנכסי ,

כדי או למזונותיה מהירושה למכור יכולה ולכן אלמנה לכתובת

אנשים שלשה בפני להיות יכולה והמכירה כתובתה, לגבות

דין לבית זקוקה ואינה קרקע, בשומת המומחים נאמנים

טעמים: משני וזאת מומחים.

לגבות האשה על נקל כאשר חינא": "משום אמר עולא א.

קל יותר לה ויהיה חן תמצא נכסים, לה ויהיו כתובתה את

להינשא.

יהודה ר' הרי"ף)(לפיב. רוצהגירסת אדם שאין "לפי אמר

דין". בבית אשתו שתתבזה

מנכסי למכור תוכל גרושה גם הראשון לטעם מינה': ו'נפקא

השני לטעם אבל להינשא, חן שתמצא כדי דין בבית שלא בעלה

תתבזה שגרושתו לבעל איכפת לא כי דין בבית למכור חייבת

הנכסים למכור שחייבים חוב בעלי כשאר והריהי דין, בבית

דין. בבית החוב לגביית

ה"ג)הרמב"ם פ"ז אישות למכור(הל' יכולה אינה שגרושה פסק

הטעם את כעיקר תפס כן ואם דין, בית בפני אלא בעלה מנכסי

הר"ן והקשה איכא)השני. ד"ה הרי"ף, בדפי ב נו, מדברי(כתובות

מנכסי למכור דין בית נזקקים בגרושה שגם כאן, הרמב"ם

הרמב"ם התיר לא כן אם ומדוע האשה'), 'חן (משום הירושה

אישות) והרי(בהל' דין, בית בפני שלא לגרושה הכתובה מכירת

מנכסי למכור גרושה גם יכולה האשה' 'חן בגלל עולא, לדעת

דין? בית בפני שלא היתומים

שמעמידים ההלכה ביסוד כאן, שדווקא ביאור והביא

'חן מהווה היתומים, שביד הירושה לנכסי ונזקקין אפוטרופוס

בגרושה, גם הקטנים היתומים מן הכתובה לגביית סיבה האשה'

זמן מלהינשא מעוכבת תהיה שיגדלו עד להמתין תצטרך אם כי

תהיה הירושה נכסי שמכירת חכמים שהצריכו לענין אבל רב.

חששו לא דין להמתיןבבית תצטרך שלא כיון האשה', ל'חן

ונותר במהירות, דין בית בפני מכירה לעשות אפשר כי רב, זמן

ולכן דין, בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין הטעם רק

באלמנה. הקילו
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המלווה של תלותו היא כזו ב'עסקא' הבעיות אחת

לכן שהפסיד, ולטעון להרוויח יכול המתעסק שהרי ב'מתעסק',

של כוחו את להגביל שונים ניסיונות הדורות במהלך נעשו

דרישה הוא ביותר והמקובל וההפסד, הרווח על להצהיר הלווה

מאומה הרוויח שלא ויישבע הקרן את שהפסיד עדים שיביא

וט"ז בש"ך הובא שב, סי' הדשן סק"א)(תרומת קסז .סי'

שלא הקפדה תוך בהלכה כלל בדרך התקבלו אלה שינויים

שלא כדי העסקא, לתוצאות המלווה אחריות את לגמרי יבטלו

לשלם יצטרך שהלווה מצב יהיה ולא תמיד מרוויח יימצא

פיינשטיין הגר"מ כדברי בלבד. עין למראית הוא וההסכם תמיד,

סב) סי' ב, יו"ד משה, עניין(אגרות הצדדים שני שידעו "צריך :

לחש אינו זה בעלמא, וכתיבה באמירה רק ולא העיסקא,

וסגולה".

.(e"ht ziaix zxez t"r)

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום מקח עבור מראש תשלום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBøtä ìò ïé÷ñBt ïéà¥§¦©©¥

Z äæì ïéàL ét ìò óà ;ïé÷ñBt Z øòMä àöé .øòMä àöiL ãò©¤¥¥©©©¨¨©©©§¦©©¦¤¥¨¤

.äæì Lé¥¨¤

אינה שעדיין סחורה על מראש למוכר משלם הקונה כאשר

קי המוכר ברשות נתינתנמצאת בשעת כי רבית, של חשש ים

ביד כהלוואה נחשבות והמעות חל, לא עדיין המקח המעות

יתייקרו ואם ההלוואה, פירעון היא הפירות ונתינת המוכר,

יותר גבוה סכום להלוואה בתמורה קיבל שהלוקח נמצא הפירות

בתחילה). שנתן מהמעות יותר השווה (סחורה

הדבר בשוק, פירות הרבה ויש השער' 'יצא כאשר ואולם

כי: פירות, אין עדיין המוכר ביד אם אף מותר

במעות לקנותם יכול המוכר ביד אינם שהפירות אף א)

עתה, כבר חל והמקח בידו מצויים כאילו זה הרי ולכן שקיבל

והתייקרו מעתה כבר ללוקח שייכים הפירות כי ריבית כאן ואין

ד"הברשותו ב ס, ב"מ .וכן)(רש"י

מנתינת כתוצאה מרוויח המלווה כאשר הוא ריבית איסור ב)

גם רווח אותו את להשיג יכול הלוקח כאן אך ללווה, המעות

ויכול בשוק רבים מוכרים יש שהרי למוכר המעות הקדמת ללא

שיתייקרו עד ולהצניעם עתה הפירות את עב,לקנות ב"מ יוסף (נמוקי

אין) ד"ה .ב

רק מראש נתן לא הלוקח כאשר הטעמים, בין מינה' ו'נפקא

כי ללוקח הנאה שאין כיון הוא ההיתר אם המקח: דמי מקצת

יכול היה לא כאן הרי שבידו, במעות עתה לקנותם היה יכול

שמרוויח ונמצא שבידו המעות כשיעור רק פירות לרכוש

הוא ההיתר אם אך ואסור. למוכר המעות מהקדמת כתוצאה

שיכול (כיון המוכר ביד כמצויים הפירות את שמחשיבים משום

המעות שכנגד הפירות לגבי כי כלל, חשש כאן אין לרוכשם)

שלא הפירות ולגבי התייקרו, הלוקח וברשות המקח חל שנתן

הקדים לא שהרי כלל הלוואה כאן אין מראש עבורם שילם

מעות. עבורם

(`"wq dqw 'iq c"xei drc xry)

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת היתומים נכסי מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äòázL äMà¦¨¤¨§¨

(íéîåúéì) íäì íéãéîòî Z äLeøb ïéa äðîìà ïéa ,dúaúk§ª¨¨¥©§¨¨¥§¨©£¦¦¨¤

àOpzL íeìk dì äéäiL éãk ,äMàä ïç íeMî ,ïé÷÷æðå ñBtBøèBtà©§§¦§¨¦¦¥¨¦¨§¥¤¦§¤¨§¤¦¨¥

.øçàì äMàä Ba¨¦¨§©¥

בגמרא א)מבואר צז, משועבדים(כתובות הירושה שנכסי ,

כדי או למזונותיה מהירושה למכור יכולה ולכן אלמנה לכתובת

אנשים שלשה בפני להיות יכולה והמכירה כתובתה, לגבות

דין לבית זקוקה ואינה קרקע, בשומת המומחים נאמנים

טעמים: משני וזאת מומחים.

לגבות האשה על נקל כאשר חינא": "משום אמר עולא א.

קל יותר לה ויהיה חן תמצא נכסים, לה ויהיו כתובתה את

להינשא.

יהודה ר' הרי"ף)(לפיב. רוצהגירסת אדם שאין "לפי אמר

דין". בבית אשתו שתתבזה

מנכסי למכור תוכל גרושה גם הראשון לטעם מינה': ו'נפקא

השני לטעם אבל להינשא, חן שתמצא כדי דין בבית שלא בעלה

תתבזה שגרושתו לבעל איכפת לא כי דין בבית למכור חייבת

הנכסים למכור שחייבים חוב בעלי כשאר והריהי דין, בבית

דין. בבית החוב לגביית

ה"ג)הרמב"ם פ"ז אישות למכור(הל' יכולה אינה שגרושה פסק

הטעם את כעיקר תפס כן ואם דין, בית בפני אלא בעלה מנכסי

הר"ן והקשה איכא)השני. ד"ה הרי"ף, בדפי ב נו, מדברי(כתובות

מנכסי למכור דין בית נזקקים בגרושה שגם כאן, הרמב"ם

הרמב"ם התיר לא כן אם ומדוע האשה'), 'חן (משום הירושה

אישות) והרי(בהל' דין, בית בפני שלא לגרושה הכתובה מכירת

מנכסי למכור גרושה גם יכולה האשה' 'חן בגלל עולא, לדעת

דין? בית בפני שלא היתומים

שמעמידים ההלכה ביסוד כאן, שדווקא ביאור והביא

'חן מהווה היתומים, שביד הירושה לנכסי ונזקקין אפוטרופוס

בגרושה, גם הקטנים היתומים מן הכתובה לגביית סיבה האשה'

זמן מלהינשא מעוכבת תהיה שיגדלו עד להמתין תצטרך אם כי

תהיה הירושה נכסי שמכירת חכמים שהצריכו לענין אבל רב.

חששו לא דין להמתיןבבית תצטרך שלא כיון האשה', ל'חן

ונותר במהירות, דין בית בפני מכירה לעשות אפשר כי רב, זמן

ולכן דין, בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין הטעם רק

באלמנה. הקילו
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קרקע‡. ּבגּדּולי עֹוּׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ּבין2הּבהמה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבתלּוׁש ּבין עד3ּבמחּבר ּגּבּה ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת . ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּפֹורקת יּטל4ׁשּתהיה ׁשּלא ּובלבד ויאכילּנה5. .6ּבידֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

מלאכּתּה·. ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע לֹוקה;7ּכל - ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מיני ּכל ואחד ׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו. ׁשֹור תחסם לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:

וחּיה ואחד8ּבהמה הּדיׁשה ואחד טהֹורין, ּבין טמאין ּבין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
קרקע ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ׁשאר ּבדיׁשֹו9ּכל ׁשֹור נאמר ולא , ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבהוה הּפֹועל10אּלא את והחֹוסם ּפטּור11. החֹוסם12- אחד . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת ועּׂשה13אֹותּה מּקדם אֹותּה החֹוסם ואחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

חסּומה והיא מלאכה ּבקֹול14בּה חסמּה אפּלּו לֹוקה15, -16. ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָ
ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה 18ליםלּבע17ּׂשכר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

לחמֹור קּבין ּוׁשלֹוׁשה לפרה קּבין ׁשּמּׁשעת19ארּבעה ; ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבּה ׁשּידּוׁש עד מלקּות חּיב ואינֹו ּבמזֹונֹותיה, נתחּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמׁשיכה

.20חסּומה ֲָ
ּכֹוכבים21יּׂשראל‚. עֹובד ׁשל ּבפרתֹו מּׁשּום22הּדׁש עֹובר - ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּתחסם יּׂשראל23ּבל ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּכֹוכבים והעֹובד .24- ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עֹובר חסם25אינֹו ּכֹוכבים: לעֹובד אמר . ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבּה ודּוׁש קֹוץ26ּפרתי לּה יׁשב אינּה27; והרי ּבּה, ודׁש ּבפיה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ארי לּה הרּביץ ּבנּה28אֹוכלת; ׁשהרּביץ אֹו מּבחּוץ, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָ

אֹותּה29מּבחּוץ מׁשקה ואינֹו ׁשּצמאה הרי על30; עֹור ּפרס ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּדיׁש אסּור,31ּגּבי ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
לֹוקה מעיה32ואינֹו לבני רע ּבֹו עֹוּׂשה ׁשהיא הּדבר היה . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּתר - מתרזת מּזה ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּומּזיקּה,
הנאתּה על אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא אינּה33למנעּה; והרי , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

.34נהנית ֱֵֶ
ּבּה35ּפרה„. ּדׁש ּכהן ׁשהיה יּׂשראל 37ּבתרּומה36ׁשל ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

וּדאי ׁשל מעּׂשר ּבמעּׂשר38ּובתרּומת הּדׁשֹות ּפרֹות וכן , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדישו".1) שור תחסום "לא בתורה שנאמר כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה פח:2)מבאר מציעא הפועל3)בבא כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו הדין, לפרטי הבהמה4)ובהתאם שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,

בעבודה. שהיא בשעה אלא תחסום"6)החמר.5)אוכלת "לא ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב. שם
בידיים. להאכילה התירה ולא החסימה, על אלא תורה הזהירה ממקום7)ולא גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון

א). בהלכה משנה מגיד וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון נד:8)למקום" קמא ועיין9)בבא רפז, דברים, סיפרי
פט. מציעא תבואה.10)בבא לדישת כלל בדרך בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי אומרת זאת להיות, רגיל

י"ב.11) בפרק למעלה כמבואר בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה עושה שהוא בשעה מציעא12)לאכול בבא
חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו מה פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר (כן "כנפשך פח:
אם איכא איסורא אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל (חסמו

כורחו". בעל במלאכה.13)חסמו כבר שהיא חסימה".14)בשעה תהא לא דישה "בשעת צ: שוחה15)שם "כשהייתה
שם). רש"י (לשון בה" גוער היה שעקימת16)לאכול מפני דבר, של וטעמו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

המתחיל דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא אוכלת ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה, היא בחסימה פיו
שפתיים עקימת על לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק רבינו מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי

משנה). (מגיד מעשה לכלל בא שאינו בדיבור אלא לוקין אין אמרו צא.17)שלא ויום.18)שם יום כל שיערו19)בעד כך
חמור. ושל פרה של ליום האכילה כמות לוקה20)חכמים אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן לפוטרו אין כך משום כלומר,

חיוב לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת, באים אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות ומשלם
צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד, באים כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא צ.21)מלקות שם

יהודי.22) האינו של התבואה קטן23)ואפילו סעיף שלח (סמ"ע שהיא ודישה שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא
הישראל.24)יא). של הוראתו פי לוקה25)על ואינו אסור ישראל של התבואה אם אך הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

בסמוך. רבינו שמבאר ישראל26)כמו בשביל לעשות לגוי ואמירה הישראל בתבואת אומרת זאת שהישראלדישתי, מעשה,
(שם). שבות" לנכרי "אמירה שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה לוקה27)אסור קוץ לה הושיב אבל - מאליו

שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו (מעולה)28)שהרי מעלייתא חסימה לה "הרביץ כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן הגירסא ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ". ארי לה רבץ אלא היא?

כך. לתקן נוטה משום29)דעתו ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה ואין אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
עמד). המתחיל דיבור שם (תוספות באכילתה ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת אוכלת.30)שאינה אינה הצימאון ומחמת

שם).31) (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה (האם ביה קרינא מי הדישה את רואה שלא32)"ואינה (שם) בגמרא שאלות שורת
לוקה. ואינו אסור - רבינו פסק ולפיכך תאכל.34)ולתועלתה.33)נפתרו, צ.35)אם שהקדימו37)חסומה.36)שם כגון

שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר תרומה שם ט38)וקראו בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי, טבל של
קניין שאינה מפני תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על אף ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות

כספו".
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ּופרֹות39ׁשני ׁשּירט40, לפי הּתבּואה על להן41המהּלכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - מּפני42הּדר אבל . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העין מביא43מראית - ׁשני ּומעּׂשר ּבתרּומה דׁשֹות היּו אם , ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבקרסטלין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו ׁשּבפיהן.44מעט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעּׂשר ׁשל45הּדׁש מעּׂשר ּובתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּתרּומה ּובגּדּולי ּתחסם46ּדמאי ּבל מּׁשּום עֹובר -47. ְְְְִִֵֵַַַָֹ

.Âהּפרה48רּׁשאי ּכדי49ּבעל ּולסּגפּה, ּפרתֹו להרעיב ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָ
ורּׁשאי הּדיׁש; מן הרּבה ּפקיעי50ׁשּתאכל להאכילּה הּׂשֹוכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

רּׁשאי51עמיר ּבֹו: ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
ענבים יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹּבעל

ורּׁשאין ּבציר52הרּבה; ּפּתן לטּבל ׁשּיאכלּו53ּפֹועלין ּכדי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
הרּבה הּפֹועל54ענבים אין אבל מלאכּתֹו55. לעּׂשֹות רּׁשאי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ

ערבית ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהּׂשּכיר ְְְְְְִִַַַַַַָָָָּבּלילה
ּומאכיל עצמֹו ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ׁשחרית. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹּולהּׂשּכירה

ׁשהרי56מזֹונֹותיו הּבית; ּבעל ׁשל מלאכּתֹו גזל מּפני לבניו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכח. מלאכה יעּׂשה ולא ּדעּתֹו, ותחלׁש ּכחֹו ְְְְְֱֲֶֶַַַַַָָָֹֹֹּתׁשׁש

.Êעני ּׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ולא57ּכדר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
הּבית58יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
ּברכה על הקּפידּו ׁשהרי ּבּזמן, עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּלא

הּמזֹון ּברּכת ׁשל אֹותּה59רביעית יבר חּיב60ׁשּלא וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכחי ּבכל ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו. ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ּׂשכר נטל לפיכ אביכן. את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד. מאד האיׁש וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּׂשכירּות הלכֹות להּו ְְְְִִִסליקּו
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מּטלטלין‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא בהמה אֹו ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל
ׁשּנׁשּברה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו נגנב, אֹו ואבד ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל; לׁשּלם חּיב - מתה אֹו נׁשּבית אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר וגֹו' רעהּו מעם איׁש יׁשאל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָוכי
ׁשּלא ּכׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם. ׁשּלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעּמֹו
ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׁשעת
קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּומתה
ּבּה דׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיחרׁש
לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו דׁשה ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומתה
ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוכן
ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ;הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי; ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹלמּלאת
וכל הּבּקּוע; מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹלפּצל
ּבֹו לעּׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור. זה הרי - ּבזה ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּיֹוצא

ׁשּנה. לא והרי זֹו, ְֲִֵַָָָֹמלאכה
ׁשּבׁשעת·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּבני מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאדם
- ראיה הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה,
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"בדישו".39) בו קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק (כמבואר גבוה ממון שהוא חסומות.40)שם, שהן
המהלכות41) פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם הרב (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב מלשון עיקום עיוות,

מציעא בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו דרכם שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על ודורסות בדרך
"מרכסות"42)פט:). רבינו ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה והדשות בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם

(תרומות בירושלמי אמרו וכן מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא
הרמב"ן). בשם משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו. ולא "בדישו" א) הלכה ט בפרה43)פרק דש שהוא יאמרו, שלא

משנה). (לחם שם דישה לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות והיא44)חסומה. הבהמה בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה תרומת45)אוכלת ממנה להפריש חכמים וגזרו מעשרות ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת

הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא מורכבת: מלה דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר שני ומעשר מעשר
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או לזרים46)מעושרים אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע

כא. הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר בהלכה47)כתרומה, שם ורבינו הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
כפיפות תולה להאכיל) שלא חכמים גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה? "וכיצד מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח
שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה". את מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו לתוכן ונותן הבהמה בצוואר

שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר (כמו לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם שיעור ד:כדי בהלכה רבינו
אינו כך ומשם עין מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית, בתרומה בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה אכילתה כדי הפרה את להאכיל הפרה.49)שם.48)מחוייב השכרת קודם
קש.51)שם.50) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של הפת54)רוטב אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

י. הלכה י"ב פרק למעלה שנתבאר כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור ח.55)הרי פרק שם שבביתו.56)תוספתא
עצמם"57) משכירין והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה עני". שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון

שם). שכרו.58)(רמב"ן ילין והמטיב.59)לא הטוב בתוך60)ברכת השלישית הברכה את כולל הוא (וכן כלל הפועל
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות הבית בעל מלאכת יבטל שלא כדי שואל.1)השנייה) דין מבאר
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ּופרֹות39ׁשני ׁשּירט40, לפי הּתבּואה על להן41המהּלכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - מּפני42הּדר אבל . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העין מביא43מראית - ׁשני ּומעּׂשר ּבתרּומה דׁשֹות היּו אם , ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבקרסטלין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו ׁשּבפיהן.44מעט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעּׂשר ׁשל45הּדׁש מעּׂשר ּובתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּתרּומה ּובגּדּולי ּתחסם46ּדמאי ּבל מּׁשּום עֹובר -47. ְְְְִִֵֵַַַָֹ

.Âהּפרה48רּׁשאי ּכדי49ּבעל ּולסּגפּה, ּפרתֹו להרעיב ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָ
ורּׁשאי הּדיׁש; מן הרּבה ּפקיעי50ׁשּתאכל להאכילּה הּׂשֹוכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

רּׁשאי51עמיר ּבֹו: ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
ענבים יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹּבעל

ורּׁשאין ּבציר52הרּבה; ּפּתן לטּבל ׁשּיאכלּו53ּפֹועלין ּכדי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
הרּבה הּפֹועל54ענבים אין אבל מלאכּתֹו55. לעּׂשֹות רּׁשאי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ

ערבית ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהּׂשּכיר ְְְְְְִִַַַַַַָָָָּבּלילה
ּומאכיל עצמֹו ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ׁשחרית. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹּולהּׂשּכירה

ׁשהרי56מזֹונֹותיו הּבית; ּבעל ׁשל מלאכּתֹו גזל מּפני לבניו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכח. מלאכה יעּׂשה ולא ּדעּתֹו, ותחלׁש ּכחֹו ְְְְְֱֲֶֶַַַַַָָָֹֹֹּתׁשׁש

.Êעני ּׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ולא57ּכדר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
הּבית58יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
ּברכה על הקּפידּו ׁשהרי ּבּזמן, עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּלא

הּמזֹון ּברּכת ׁשל אֹותּה59רביעית יבר חּיב60ׁשּלא וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכחי ּבכל ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו. ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ּׂשכר נטל לפיכ אביכן. את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד. מאד האיׁש וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּׂשכירּות הלכֹות להּו ְְְְִִִסליקּו
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מּטלטלין‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא בהמה אֹו ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל
ׁשּנׁשּברה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו נגנב, אֹו ואבד ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל; לׁשּלם חּיב - מתה אֹו נׁשּבית אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר וגֹו' רעהּו מעם איׁש יׁשאל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָוכי
ׁשּלא ּכׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם. ׁשּלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעּמֹו
ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׁשעת
קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּומתה
ּבּה דׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיחרׁש
לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו דׁשה ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומתה
ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוכן
ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ;הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי; ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹלמּלאת
וכל הּבּקּוע; מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹלפּצל
ּבֹו לעּׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור. זה הרי - ּבזה ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּיֹוצא

ׁשּנה. לא והרי זֹו, ְֲִֵַָָָֹמלאכה
ׁשּבׁשעת·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּבני מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאדם
- ראיה הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה,
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"בדישו".39) בו קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק (כמבואר גבוה ממון שהוא חסומות.40)שם, שהן
המהלכות41) פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם הרב (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב מלשון עיקום עיוות,

מציעא בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו דרכם שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על ודורסות בדרך
"מרכסות"42)פט:). רבינו ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה והדשות בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם

(תרומות בירושלמי אמרו וכן מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא
הרמב"ן). בשם משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו. ולא "בדישו" א) הלכה ט בפרה43)פרק דש שהוא יאמרו, שלא

משנה). (לחם שם דישה לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות והיא44)חסומה. הבהמה בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה תרומת45)אוכלת ממנה להפריש חכמים וגזרו מעשרות ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת

הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא מורכבת: מלה דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר שני ומעשר מעשר
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או לזרים46)מעושרים אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע

כא. הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר בהלכה47)כתרומה, שם ורבינו הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
כפיפות תולה להאכיל) שלא חכמים גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה? "וכיצד מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח
שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה". את מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו לתוכן ונותן הבהמה בצוואר

שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר (כמו לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם שיעור ד:כדי בהלכה רבינו
אינו כך ומשם עין מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית, בתרומה בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה אכילתה כדי הפרה את להאכיל הפרה.49)שם.48)מחוייב השכרת קודם
קש.51)שם.50) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של הפת54)רוטב אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

י. הלכה י"ב פרק למעלה שנתבאר כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור ח.55)הרי פרק שם שבביתו.56)תוספתא
עצמם"57) משכירין והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה עני". שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון

שם). שכרו.58)(רמב"ן ילין והמטיב.59)לא הטוב בתוך60)ברכת השלישית הברכה את כולל הוא (וכן כלל הפועל
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות הבית בעל מלאכת יבטל שלא כדי שואל.1)השנייה) דין מבאר
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ׁשאין ׁשּבחרּבתֹו, עפר ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמׁשּלם.
הּבֹור ּבֹו למּלאת דלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהעדים
אף יּפטר - ראיה הביא אם ּבּבֹור: ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
הּׁשֹומרים ׁשבּועת הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָמּׁשבּועה;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. מלאכה ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמתה
ׁשּׁשמין‚. ּכדר לֹו ׁשמין - ונׁשּבר מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה, ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבנזקין:
וכן הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורה, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּומחזיר

הּפחת. ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאם
עד„. ׁשּמׁשכּה מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה לׁשּלם חּיב - ּבּׂשרּה ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּפטּור; - הּמלאכה מחמת ּבּׂשרּה ּכחׁש ּבדמיה. ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּׁשּפחתה

ּכחׁשה. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו מחברֹו ּכלי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

ׁשּמׁש ּכיון - קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחזירֹו
ימי סֹוף עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָוזכה
מׁשּתּמׁשין הּיֹורׁשין הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּׁשאלה.
קנין הּגּוף קֹונה הּלֹוקח הּוא: ודין הּזמן. סֹוף עד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּׁשאלה
ולא עֹולם קנין הּגּוף קנה מּתנה ּומקּבל ׁשּנתן, ּבּדמים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹעֹולם
ּבּדמים קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׂשֹוכר ּכלּום; ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָנתן
נתן ולא קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנתן,
לעֹולם, ּבֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמֹוכר ׁשהּנֹותן ּכׁשם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום;
הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמּׂשּכיר הּמׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּכ
חׁשבּו ּבאנסיה. חּיבין אין - ּומתה ׁשאּולה ּפרה אביהם ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָלהם
ּבּׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה טבחּוה אביהם, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזֹול.

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין
.Âאין - ּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעּׂשֹות מחברֹו ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהּׁשֹואל

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעּׂשה עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
מּמּנּו ׁשאל אם וכן ּפלֹונימלאכה. למקֹום ּבּה ליל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ויחזר. לׁשם ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Ê- הּזה הּפרּדס ּבֹו לעּדר קרּדם הׁשאילני לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס ּבֹו לעּדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַֹעֹודר
זה אי אחר ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם ּפרּדס לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר.
ּכל ּבֹו עֹודר - ׁשּלֹו הרּבה ּפרּדסים ּבֹו לעּדר ׁשאלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר - ּבעדירה הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו. ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. ׁשל הּנּצב ְִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹו
.Á:לֹו ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹואל

מׁשאיל אּתה אין ּכלֹומר: .ּבטֹובת ּפלֹוני דבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהׁשאילני
לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ּכדר זה דבר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלי
מּיד קנּו אם .אר אם הּזמן על מקּפיד ׁשאינ ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָונדבֹותי
עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשאיל
אֹו ׁשבריו ויחזיר מלאכּתֹו, מּלעּׂשֹות הּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשּיתּבּטל
לעּׂשֹותֹו אֹו הּכלי ּולתּקן לחזר רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹׁשיריו.

אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ë- ונהרסה מים, ׁשל זֹו ׁשקת הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאֹומר
ונהרסה סתם, ׁשקת הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו
קנּו אם ׁשקת, מקֹום הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. לֹו יׁש -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמׁשאיל ּבקרקע והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי - הּמׁשאיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַמּיד
אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָארצֹו,
.È;אחד מּיֹום ּפחֹות אין - ללינה מחברֹו: ּפנּדק ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשֹואל

ּפחֹות אין - לנּׂשּואים ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָלׁשביתה
- האבל לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשים
הּיֹום; אֹותֹו ּכל - הּמׁשּתה לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכדי
ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין - ׁשּלֹו הּמׁשּתה לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו
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ּפטּור;‡. - ּבפׁשיעה אבד אֹו נגנב אפּלּו ּבּבעלים, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּׁשֹואל
הּבעלים ׁשּׁשאל ּובלבד יׁשּלם. לא עּמֹו ּבעליו אם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו החפץ, עם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחּלה
אֹו הּמלאכה לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּׂשכרן, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ּוּׂשכרן ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׁשאלן
והׁשקהּו ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים, הׁשקני לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאמר
מׁש ּופטּור. ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונתן
ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה הּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָָֹּבּבעלים.
לסעדּה·. עּמּה ויצא למּׂשֹוי, הּׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָהׁשאיל

ׁשמירה זֹו הרי - ּבמּׂשאֹו עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו הּׁשֹואל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹעם
ׁשּלא ולראֹות ּבלבד הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּבעלים.

ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָיטענּו
את‚. להם והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלּמד

ּבּיֹום ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל ׁשּלהן, והּסֹופר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם,
הּׂשּכיר אֹו הׁשאיל אם ּבמלאכּתן, לעסק ּבֹו יֹוׁשב ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשמירה זֹו הרי - ּבמלאכּתם עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלאחד
ׁשּׁשאל הּוא אבל ּפטּור. - הּׁשֹומר ּבּה ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּבעלים,

מה ׁשּׂשכר לֹו.אֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - ן ְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּירצה„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהרב

ונׁשמט ּתמיד, לבֹוא קבּועים היּו והם ׁשּירצה, מּסכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואיזֹו
הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין הן הרי - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהן
אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל הּפרק, ּוביֹום להם. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאּול

לֹו. ׁשאּולין אינן והם להם, ׁשאּול הּוא הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶָָָמֹועד
ׁשאלה‰. אינּה - ּפרתי עם והּׁשאל צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

הּבעלים - יׁשּלם לא עּמֹו ּבעליו אם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּבעלים;
ּפרתי עם והּׁשאל צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ׁשליח. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹעצמן,
העבד נׁשאל רּבֹו. ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים; ׁשאלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - רּבֹו מּדעת ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעּמּה
.Âׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

אּלא לּבעל ואין הּגּוף, ּכקנין אינֹו - ּפרֹות ׁשּקנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּבעלים;
ֵּפרֹות.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

oecwte dl`y zekld - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - למחר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָואׁשאיל
.Áהּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו
ואם מׁשּלם, אינֹו - מתה אם :לפיכ אינּה. אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים
זה הרי - ּבּה ּפׁשע מּידם; מֹוציאין אין - הּבעלים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתפסּו

ם.מׁשּל ְֵַ
.Ë,ּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל

ּפרֹות ׁשּתי ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעּׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ׁשאלה ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָלעּׂשֹות

ְִַָּבּבעלים.
.È;ּפטּור - ּבּבעלים ׁשּלא ּוּׂשכרּה ּבּבעלים ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאלּה

וחזר ּבּבעלים, ּׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּוי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּׂשכירּות
ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּוׁשאלּה
ׁשּׂשכרּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּבעלים,

הּוא. ּבּבעלים ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבּבעלים
.‡Èּכלֹוקח הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאּׁשה

היתה אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ּׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ומתה ּבהמה, הּׁשאלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָדבר
ׁשהּוא מּפני ּפׁשע, אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ּכל ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁש
ואם ממֹון. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם חּיבת והאּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלֹוקח;
ּתחּתיה. נכנס זה הרי - ׁשאּולה ׁשהיא ּבעלּה את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעה
אֹו ּׂשֹוכר היה אם ּכ ּבּבעלים, ׁשאלה ׁשהיא ׁשאמרנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשאינּה וכל ּופטּור; ּבּבעלים ּׂשכירּות היא הרי - ּׂשכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹנֹוּׂשא
ספק ׁשהּוא וכל ּבּבעלים; ּׂשכירּות אינּה ּכ ּבּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשאלה

ּבּׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ב טבת כ"א שני יום
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ּב2הּׁשֹואל‡. הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה ידאת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עבּדֹו3ּבנֹו ּביד אֹו ׁשלּוחֹו ּביד ּביד4אֹו לֹו ׁשלחּה אפּלּו , ְְְְְְְֲִַַַַָָ

ׁשֹואל ׁשל ׁשלּוחֹו ּביד אֹו עבּדֹו ּביד אֹו קדם5ּבנֹו ּומתה , ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹ
ּפטּור זה הרי - הּׁשֹואל לרׁשּות לֹו6ׁשּתּכנס אמר ואם . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּביד אֹו ׁשלּוחי, ּביד עבּדי, ּביד ּבני, ּביד לי ׁשּלחה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָהּׁשֹואל:
הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,ׁשלּוח ּביד אֹו העברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָעבּד
ּביד ּבני, ּביד ,ׁשלּוח ּביד ,עבּד ּביד ,ּבנ ּביד ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַַָמׁשּלחּה
ּוׁשלחּה, ׁשלח, הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי, ּביד העברי, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעבּדי

חּיב זה הרי - ּבּדר עבּדֹו7ּומתה ּביד הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור - ומתה ׁשלח, הּׁשֹואל לֹו ׁשאמר ּפי על אף ;8הּכנעני, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
הּמׁשאיל. מרׁשּות יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּפני

ועּׂשה·. מאליה, ּתבֹוא והיא ּבמּקל הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאמר
לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד ּבּה חּיב הּׁשֹואל אין - ּכ אבל9הּמׁשאיל , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמחזירּה ּבׁשעה וכן ּפטּור. - ּבּדר הּׁשֹואל10מתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לרׁשּות11לּבעלים ׁשּתּגיע קדם ּומתה אחר, ּביד ׁשלחּה אם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואם הּׁשֹואל. ּבאחריּות היא ׁשעדין חּיב, זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמׁשאיל
ׁשלחּה ּפטּור. - ומתה אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשלחּה
אם ׁשלח, הּמׁשאיל לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, עבּדֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַַָּביד
מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד העבד ׁשּיד חּיב; - ּבּדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמתה

אמּורים ּדברים ּבּמה ימי12הּׁשֹואל. ּבתֹו ּבׁשהחזירּה ? ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
פטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר החזירּה אם אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאלתּה;

בּדר מתה ׁשאלה,13אם מּדין יצאת ׁשאלתּה ימי ׁשאחר ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּׂשכר ּכׁשֹומר הּוא אחרי14והרי מתה אֹו נׁשּבית אם ,לפיכ . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
ׁשאלתּה ּפטּור15ימי ּבזה.16- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דין1) זהמבאר אחת, ושכר אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה ודין עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה צח:2)אומר מציעא בבא המשאיל.3)משנה כנעני.4)של ובין עברי עבד בין

פלוני.5) ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה את לקבל שליח אותו עשה בין6)השואל כאן מחלק אינו רבינו
חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו ומשמע שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא לעשאו בעדים שליח עשאו
שליח שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט או לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר קד.) קמא (בבא
לשון מביא שרבינו מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י הלכה ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר

כך. נהג כאן שגם ונראה בגמרא שנאמרו הביאורים על וסומך ככתבה השליח7)המשנה יד עשה "שלח" למשאיל: שאמר מכיוון
ממש. שם8)כידו בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין חילקו ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר במשנה

פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי בעבד היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל מפרש (צט.)
הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא לעבד9)מפני גם התכוונה חייב" עבדך "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא

על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל יכישה שהעבד שאמר וכגון כנעני
בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך במקל, הכישה בדין רב

משנה). (מגיד כמותו פסק - צח:10)ממונות שם זמ11)משנה כל השואל ברשות היא אוהרי המשאיל ליד הגיעה שלא ן
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם שלא12)ליד זמן כל אונסים חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה

שם). (רש"י המשאיל לרשות פא.13)הגיעה שם חיסדא רב של נהנה14)מימרא שהשואל מכיוון מנמק: והוא שם, אמימר
יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן (סמ"ע השאלה ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא תיקנו שאלתה בימי הפרה מן

השואל.15) בבית עדיין נמצאת המשאיל16)אפילו לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין רבינו, מלמדנו מאונסין.
שם). יוסף בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן הלכה נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
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.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - למחר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָואׁשאיל
.Áהּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו
ואם מׁשּלם, אינֹו - מתה אם :לפיכ אינּה. אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים
זה הרי - ּבּה ּפׁשע מּידם; מֹוציאין אין - הּבעלים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתפסּו

ם.מׁשּל ְֵַ
.Ë,ּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל

ּפרֹות ׁשּתי ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעּׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ׁשאלה ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָלעּׂשֹות

ְִַָּבּבעלים.
.È;ּפטּור - ּבּבעלים ׁשּלא ּוּׂשכרּה ּבּבעלים ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאלּה

וחזר ּבּבעלים, ּׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּוי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּׂשכירּות
ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּוׁשאלּה
ׁשּׂשכרּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּבעלים,

הּוא. ּבּבעלים ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבּבעלים
.‡Èּכלֹוקח הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאּׁשה

היתה אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ּׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ומתה ּבהמה, הּׁשאלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָדבר
ׁשהּוא מּפני ּפׁשע, אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ּכל ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁש
ואם ממֹון. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם חּיבת והאּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלֹוקח;
ּתחּתיה. נכנס זה הרי - ׁשאּולה ׁשהיא ּבעלּה את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעה
אֹו ּׂשֹוכר היה אם ּכ ּבּבעלים, ׁשאלה ׁשהיא ׁשאמרנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשאינּה וכל ּופטּור; ּבּבעלים ּׂשכירּות היא הרי - ּׂשכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹנֹוּׂשא
ספק ׁשהּוא וכל ּבּבעלים; ּׂשכירּות אינּה ּכ ּבּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשאלה

ּבּׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ב טבת כ"א שני יום
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ּב2הּׁשֹואל‡. הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה ידאת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עבּדֹו3ּבנֹו ּביד אֹו ׁשלּוחֹו ּביד ּביד4אֹו לֹו ׁשלחּה אפּלּו , ְְְְְְְֲִַַַַָָ

ׁשֹואל ׁשל ׁשלּוחֹו ּביד אֹו עבּדֹו ּביד אֹו קדם5ּבנֹו ּומתה , ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹ
ּפטּור זה הרי - הּׁשֹואל לרׁשּות לֹו6ׁשּתּכנס אמר ואם . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּביד אֹו ׁשלּוחי, ּביד עבּדי, ּביד ּבני, ּביד לי ׁשּלחה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָהּׁשֹואל:
הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,ׁשלּוח ּביד אֹו העברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָעבּד
ּביד ּבני, ּביד ,ׁשלּוח ּביד ,עבּד ּביד ,ּבנ ּביד ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַַָמׁשּלחּה
ּוׁשלחּה, ׁשלח, הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי, ּביד העברי, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעבּדי

חּיב זה הרי - ּבּדר עבּדֹו7ּומתה ּביד הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור - ומתה ׁשלח, הּׁשֹואל לֹו ׁשאמר ּפי על אף ;8הּכנעני, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
הּמׁשאיל. מרׁשּות יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּפני

ועּׂשה·. מאליה, ּתבֹוא והיא ּבמּקל הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאמר
לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד ּבּה חּיב הּׁשֹואל אין - ּכ אבל9הּמׁשאיל , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמחזירּה ּבׁשעה וכן ּפטּור. - ּבּדר הּׁשֹואל10מתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לרׁשּות11לּבעלים ׁשּתּגיע קדם ּומתה אחר, ּביד ׁשלחּה אם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואם הּׁשֹואל. ּבאחריּות היא ׁשעדין חּיב, זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמׁשאיל
ׁשלחּה ּפטּור. - ומתה אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשלחּה
אם ׁשלח, הּמׁשאיל לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, עבּדֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַַָּביד
מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד העבד ׁשּיד חּיב; - ּבּדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמתה

אמּורים ּדברים ּבּמה ימי12הּׁשֹואל. ּבתֹו ּבׁשהחזירּה ? ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
פטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר החזירּה אם אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאלתּה;

בּדר מתה ׁשאלה,13אם מּדין יצאת ׁשאלתּה ימי ׁשאחר ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּׂשכר ּכׁשֹומר הּוא אחרי14והרי מתה אֹו נׁשּבית אם ,לפיכ . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
ׁשאלתּה ּפטּור15ימי ּבזה.16- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דין1) זהמבאר אחת, ושכר אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה ודין עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה צח:2)אומר מציעא בבא המשאיל.3)משנה כנעני.4)של ובין עברי עבד בין

פלוני.5) ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה את לקבל שליח אותו עשה בין6)השואל כאן מחלק אינו רבינו
חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו ומשמע שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא לעשאו בעדים שליח עשאו
שליח שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט או לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר קד.) קמא (בבא
לשון מביא שרבינו מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י הלכה ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר

כך. נהג כאן שגם ונראה בגמרא שנאמרו הביאורים על וסומך ככתבה השליח7)המשנה יד עשה "שלח" למשאיל: שאמר מכיוון
ממש. שם8)כידו בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין חילקו ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר במשנה

פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי בעבד היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל מפרש (צט.)
הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא לעבד9)מפני גם התכוונה חייב" עבדך "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא

על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל יכישה שהעבד שאמר וכגון כנעני
בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך במקל, הכישה בדין רב

משנה). (מגיד כמותו פסק - צח:10)ממונות שם זמ11)משנה כל השואל ברשות היא אוהרי המשאיל ליד הגיעה שלא ן
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם שלא12)ליד זמן כל אונסים חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה

שם). (רש"י המשאיל לרשות פא.13)הגיעה שם חיסדא רב של נהנה14)מימרא שהשואל מכיוון מנמק: והוא שם, אמימר
יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן (סמ"ע השאלה ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא תיקנו שאלתה בימי הפרה מן

השואל.15) בבית עדיין נמצאת המשאיל16)אפילו לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין רבינו, מלמדנו מאונסין.
שם). יוסף בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן הלכה נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
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מחברֹו‚. ּפרה חצי17הּׁשֹואל ּוּׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה , ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
אחת וּׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוּׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,

מתה ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ּבּיֹום18ּומתה , ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מתה ׁשאּולה ּבּׁשעה19ׁשהיתה מתה,20, ׁשאּולה ׁשהיתה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

מתה, ּׂשכּורה הּׁשֹואל: ׁשאמר אֹו יֹודע, איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּׁשֹומר
מתה, ּׂשכּורה ׁשהיתה ּבּׁשעה מתה, ּׂשכּורה ׁשהיתה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּבּיֹום
וזה יֹודע, איני זה: ׁשאמר אֹו יֹודע, איני אֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּמׁשאיל
היתה לא הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - יֹודע איני ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשאינֹו אֹו ׁשּמתה, הּׂשכּורה על הּׂשֹוכר יּׁשבע - ראיה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם

ויּפטר יּׁשבע21יֹודע, - ּׂשכּורה אֹומר וזה ׁשאּולה, אֹומר זה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכדרּכּה ׁשּמתה הּׂשכּורה על ויגלּגל22הּׁשֹומר ׁשּטען, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּמתה. היא ׁשהּׂשכּורה ְִֵֶֶַָָָָעליו
הּיֹום„. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו

הּמׁשאיל והּלה23ּבּׂשכירּות, מתּו, הּׁשאלה ּבזמן אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מתה אחת הּׁשאלה24אֹומר: יֹודע25ּבזמן איני והאחרת ,26- ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

לּׁשבע יכֹול ׁשאינֹו וכן27מּתֹו הׁשּתים. לֹו28יׁשּלם מסר אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּמׁשאיל ּׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ְְְְְִִֵַַַַַָָָׁשלׁש
הּׁשאּולה אחת אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו, הן הּׁשאּולֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשּתים
הּׁשאּולה אם יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמתה
ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאחרת
ונטען טֹוען ּובהלכֹות הׁשּתים. יׁשּלם יֹודע, איני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָאֹומר
יכֹולים ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיתּבאר
מׁשּלמים. הם טעם זה ּומאי מׁשּלמין, וכיצד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהּׁשבע,

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

זה‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד
ּבעל ונקרב וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ונפטר; ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻנׁשּבע

רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית
ּכדר ׁשמר אּלא ּפׁשע, ׁשּלא הּׁשבּועה: ּבתֹו עליו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומגלּגלין
אחר נגנב ׁשאם נגנב; ואחר יד ּבֹו ׁשלח ולא ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹהּׁשֹומרין,

ּבאחריּותֹו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ְֲִֶַַַַָָָָָׁשּׁשלח
וחמר·. קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל

ׁשּלא והּוא ּומתה. ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹמן
ּבאנסיו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ֲֳִִַַַַַָָָָָָָָָָָׁשלח
ׁשּדר ּפּקדֹון, יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכיצד
ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ׁשער, ּבבית להּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָׁשמירתֹו
ּפׁשּתן חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּפּקדֹון,
להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּגדֹולֹות
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש וטּלית; ּׂשמלה ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּבית,
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא זהב ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָכסף
ונגנב‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

וּׂשרף דלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו אבד, אֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשם
ׁשהּניח ּפי על ואף לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - הּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
אין ואם ּפטּור, - לׁשמירה ראּוי אם ׁשּלֹו: עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; - לׁשמירה ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ויּתן„. ּבּקרקע, אּלא ׁשמירה להם אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכספים

לּקֹורה; הּסמּו ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר. טפח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעליהם
ויגנבּו. ׁשם הּגּנבים יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ּבאמצע לא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי עליהם נעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו
וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא מּכירֹו אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם.
ׁשל לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, אֹותֹו מאּבדת הּקרקע ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָקל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צח.17) שם בגמרא שנתבארה כפי צז: שם אחת.18)משנה ושכר אחת שאל לדין נמשך ושכרה19)זה היום שאלה לדין שייך
יום.20)למחר. חצי ולשכרה יום חצי לשאלה אמר21)שייך ובשניהם שמא לטוען ברי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע? איני כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף ובנימוקי וייפטר. השוכר יישבע
בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון כלשון שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי באונסין אז ונתחייב
מהלכות א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני לוויתי כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה שהייתה
נתחייב הפרה משיכת שבשעת האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ שלנו בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
יגבה אונס יארע ואם השואל של נכסיו לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה שהרי גמור, חיוב זה אין באונסין
שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל ולפיכך בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד אותו בתוקף המשאיל
בשם ה הלכה א בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו ונפטר נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה הרי -

(כסף משבועה גם פטור המשנה מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו ושבועה כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף
לידע התובע שעל בהלוואה, היינו שמא טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען בהלכות רבינו שפסק ומה משנה).
שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה אם לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל אבל לא, או הלווה אם

משנה). (לחם להישבע השואל על ולפיכך מבוססת בכל22)שלו חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה, פשע ולא
ד). הלכה כאן וראה גֿד קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים צד.23)אלה מלאכה.24)שם מחמת שלא

דמיה.25) לשלם במקצת.26)ועליו מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים שחייב מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי
השומרים,27) שבועת עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה אחת פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שלא ששבועת מפני ישלם? - להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב גלגול ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה
שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם [בש"ך משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה אין שמא טענת על היא פשע
ביאר ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של היסת ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל או כדרכה

זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן ראה וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין גמרא28)למה
ובניו.1)שם. לאשתו שמסר שומר ודין אותו, ישמור כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

oecwte dl`y zekld - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טֹובֹות, ואבנים זהב ׁשל לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכסף,
נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע. אּלא ׁשמירה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד
נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו

ל ּכדי ׁשּבת חּיב.למֹוצאי - נאנסּו אֹו ונגנבּו קברן, ולא קברן ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיבּדיל אחר ׁשּיׁשהה עד חּיב אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

לקברן. ְְְֵָָּכדי
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהפקיד

צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים
הּזאת, ּבּדר קׁשרן לא ואם ּכראּוי. ויקּברם לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיּגיע
מעּׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ׁשל ּבמחיצה והּניחם חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאחד,
ואמרּו מּׁשם; ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים והיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָקנים,
אינּה - ּגנבה לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנֹו ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשמירה
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא; ּפֹוׁשע - ּבנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאנס
.Êּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו, אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי אנה יֹודע איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום זה ּבאי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
מּיד. לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ל ואחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא

.Áעל - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
אם אבל מפקיד. הּוא הּגדֹולים ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעת
ּבין ּגדֹולים ּבין לעבדיו, אֹו הּקטּנים, ביתֹו ּובני לבניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמסרן
ואין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן מּקרֹוביו לאחד אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים,
הרי - לאחר מסרן אם לֹומר צרי ואין ׁשלחנֹו, על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻסֹומכין
הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא לׁשּלם; וחּיב ּפֹוׁשע, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהפקיד ּבאחד, מעּׂשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹראיה
ולא אֹותן והחּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ּונתנם חברֹו, אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעֹות
לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ונגנבּו; אֹותן, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָטמנה
ביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על - הּמפקיד ׁשּכל לאּמֹו, ׁשּנתנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּפני
יׁש - הם ּפּקדֹון לּה: אמר ׁשּלא ּפי על ואף מפקיד; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשהן סבּורה היתה אם ּבהן, נזהרת ׁשהיא ׁשּכן ּכל לטען: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלֹו
ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלי;
עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפּקדֹון.
ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹויּפטרּו
.Ëּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד: אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

- הּׁשֹומרין ּכּדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיען ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
ּבאחד מעּׂשה מפקיד. הּוא ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על - ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמפקיד
אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר לֹו והיה אחד, אצל ּכׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהפקיד

והל הּׁשכר, לתֹו ּתׁשלי הּכׁשּות מּזה לׁשּמׁשֹו: ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָואמר
חכמים: אמרּו ּפּקדֹון; ׁשל מּכׁשּות והׁשלי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּׁשּמׁש
אל ּומּזה הׁשל מּזה אמר: לא ׁשהרי ּפטּור, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּׁשּמׁש
וכן זה; על מקּפיד ואינֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשל
מׁשּלם ואינֹו ;הׁשל מּזה לֹו: אמר ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
חמץ הּׁשכר נעּׂשה אם ,לפיכ ּבלבד. ּׁשּנהנה מה דמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב - ּכ ּובין ּכ ּובין מּלׁשּלם. ּפטּור -ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ארע. ְֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּכ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפדיֹון‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
ולא - לׁשמר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשבּויים,
ּבאּו אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענּיים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלחּלק
אין ּפטּור; - ׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָעליו
ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָל
אבל אּלּו; לׁשבּויים אֹו זה מקֹום לענּיי מפקד הּממֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזה
להן קצּוץ הּוא והרי אּלּו, לׁשבּויים אֹו אּלּו לענּיים היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש הּממֹון זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּׁשֹומרים. ּכל ּכדר ּפׁשע, ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
עליו·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד

היה אם עצמֹו: להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ּבאּו ׁשּבגללֹו ׁשחזקתֹו חּיב, - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָאמּוד
אינֹו ואם חברֹו; ּבממֹון עצמֹו מּציל זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּנבים,
וכן ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשם אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום‚. גּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן, ּומּצילין אדם ּבני ּבאין היּו צֹווח היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

ֶָּבזה.
וכל„. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

והּׁשֹומר הּמאתים, ׁשהפקדּתי הּוא אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
מאתים ׁשהפקיד מהן אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע איני ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּומאתים לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָונֹוטל,
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו; מאה ּומפסיד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה,
לֹו הביאּו אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ּכיס על אחד ּכל ׁשם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכּתב
וכל ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות ׁשלׁש ּכאחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנים
לזה, ּומנה לזה מנה נֹותן - ׁשּלי הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם ׁשאין ׁשראיתי ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו.
עצמי הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן הּמאתים. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹומר: והּׁשֹומר הּגדֹול, ּבעל הּוא אני אֹומר: ואחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין קטן, ואחד גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו שניים ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר
כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת ודין יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון, בעל הוא אני אומר אחד כל שניים,

הפקיד.
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טֹובֹות, ואבנים זהב ׁשל לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכסף,
נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע. אּלא ׁשמירה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד
נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו

ל ּכדי ׁשּבת חּיב.למֹוצאי - נאנסּו אֹו ונגנבּו קברן, ולא קברן ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיבּדיל אחר ׁשּיׁשהה עד חּיב אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

לקברן. ְְְֵָָּכדי
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהפקיד

צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים
הּזאת, ּבּדר קׁשרן לא ואם ּכראּוי. ויקּברם לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיּגיע
מעּׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ׁשל ּבמחיצה והּניחם חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאחד,
ואמרּו מּׁשם; ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים והיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָקנים,
אינּה - ּגנבה לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנֹו ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשמירה
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא; ּפֹוׁשע - ּבנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאנס
.Êּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו, אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי אנה יֹודע איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום זה ּבאי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
מּיד. לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ל ואחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא

.Áעל - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
אם אבל מפקיד. הּוא הּגדֹולים ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעת
ּבין ּגדֹולים ּבין לעבדיו, אֹו הּקטּנים, ביתֹו ּובני לבניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמסרן
ואין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן מּקרֹוביו לאחד אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים,
הרי - לאחר מסרן אם לֹומר צרי ואין ׁשלחנֹו, על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻסֹומכין
הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא לׁשּלם; וחּיב ּפֹוׁשע, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהפקיד ּבאחד, מעּׂשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹראיה
ולא אֹותן והחּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ּונתנם חברֹו, אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעֹות
לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ונגנבּו; אֹותן, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָטמנה
ביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על - הּמפקיד ׁשּכל לאּמֹו, ׁשּנתנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּפני
יׁש - הם ּפּקדֹון לּה: אמר ׁשּלא ּפי על ואף מפקיד; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשהן סבּורה היתה אם ּבהן, נזהרת ׁשהיא ׁשּכן ּכל לטען: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלֹו
ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלי;
עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפּקדֹון.
ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹויּפטרּו
.Ëּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד: אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

- הּׁשֹומרין ּכּדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיען ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
ּבאחד מעּׂשה מפקיד. הּוא ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על - ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמפקיד
אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר לֹו והיה אחד, אצל ּכׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהפקיד

והל הּׁשכר, לתֹו ּתׁשלי הּכׁשּות מּזה לׁשּמׁשֹו: ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָואמר
חכמים: אמרּו ּפּקדֹון; ׁשל מּכׁשּות והׁשלי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּׁשּמׁש
אל ּומּזה הׁשל מּזה אמר: לא ׁשהרי ּפטּור, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּׁשּמׁש
וכן זה; על מקּפיד ואינֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשל
מׁשּלם ואינֹו ;הׁשל מּזה לֹו: אמר ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
חמץ הּׁשכר נעּׂשה אם ,לפיכ ּבלבד. ּׁשּנהנה מה דמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב - ּכ ּובין ּכ ּובין מּלׁשּלם. ּפטּור -ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ארע. ְֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּכ

חמיׁשי 1ּפרק
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ּפדיֹון‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
ולא - לׁשמר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשבּויים,
ּבאּו אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענּיים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלחּלק
אין ּפטּור; - ׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָעליו
ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָל
אבל אּלּו; לׁשבּויים אֹו זה מקֹום לענּיי מפקד הּממֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזה
להן קצּוץ הּוא והרי אּלּו, לׁשבּויים אֹו אּלּו לענּיים היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש הּממֹון זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּׁשֹומרים. ּכל ּכדר ּפׁשע, ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
עליו·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד

היה אם עצמֹו: להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ּבאּו ׁשּבגללֹו ׁשחזקתֹו חּיב, - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָאמּוד
אינֹו ואם חברֹו; ּבממֹון עצמֹו מּציל זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּנבים,
וכן ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשם אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום‚. גּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן, ּומּצילין אדם ּבני ּבאין היּו צֹווח היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

ֶָּבזה.
וכל„. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

והּׁשֹומר הּמאתים, ׁשהפקדּתי הּוא אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
מאתים ׁשהפקיד מהן אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע איני ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּומאתים לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָונֹוטל,
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו; מאה ּומפסיד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה,
לֹו הביאּו אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ּכיס על אחד ּכל ׁשם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכּתב
וכל ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות ׁשלׁש ּכאחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנים
לזה, ּומנה לזה מנה נֹותן - ׁשּלי הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם ׁשאין ׁשראיתי ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו.
עצמי הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן הּמאתים. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹומר: והּׁשֹומר הּגדֹול, ּבעל הּוא אני אֹומר: ואחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין קטן, ואחד גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו שניים ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר
כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת ודין יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון, בעל הוא אני אומר אחד כל שניים,

הפקיד.
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ּודמי מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם, יּׁשבעּו - יֹודע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאיני
אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּודמי לאחד, הּקטן נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכאחד
מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד אצלֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמּנח
וזה הּפּקדֹון, ּבעל הּוא אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּתבעּוהּו
יֹודע ואיני הּוא, מּכם אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא, אני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאֹומר:
ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַמי
- היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאצל
מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹיׁשּלם
האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת ותהיה ּומסּתּלק, ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבהמה

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו ְֲֲִֵֶַַַָֹלחברֹו
עם‰. יערבם לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

ּכּמה ויראה הּפּקדֹון, היה ּכּמה יחּׁשב - וערב עבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּפרֹותיו.
ׁשּיּׁשבע. אחר לֹו ויּתן הּפּקדֹון חסרֹון ויחּׁשב הּכל, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחסר
חסרֹונֹו: לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא מהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנסּתּפק
ּכֹור, לכל ּומחצה קּבין ארּבעה - קלּוף ּולארז ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלחּטים
ּולזרע לכּסמין ּכֹור, לכל קּבין ּתׁשעה - ּולדחן ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻלּׂשעֹורים
ּכר. לכל סאין ׁשלׁש - קלּוף ׁשאינֹו ּולארז ּבגבעֹוליו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּפׁשּתן

ה ׁשּמדדוכּמּדה אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ּזאת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּבימֹות מדד אבל הּגרן; ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ּבימֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹלֹו
חסרֹונֹו, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹהּגרן,
ּוׁשלֹוׁשה ליין, ׁשתּות לֹו מֹוציא וכן מֹותירֹות. ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּפני
ּבלע. ּומחצה ולג ׁשמרים, ּומחצה לג לּגין: למאה ׁשמן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻלּגין
הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו - מזּקק היה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻאם

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו - ְִִֵֶַָיׁשנים
.Âולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד

היּו, וכ ּכ אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
חּיב ׁשהרי ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע איני אֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
חּיב ונמצא חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעצמֹו
רּבי הרב רּבֹותי הֹורּו וכזה להּׁשבע. יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ז"ל. ורּבֹו הּלוי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיֹוסף
אֹומרים: והּבעלים לׁשּלם, חּיב אני דמים ּכּמה יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאיני
והּוא ׁשבּועה. ּבלא יּטלּו - ׁשוה היה וכ וכ יֹודעין, ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹאנּו
מי על להחרים לּׁשֹומר ויׁש ּבֹו. אמּודין ׁשהן דבר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיטענּו
הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹוקח
הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, מלא ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעצמ
ּבֹו ׁשהיּו וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר היּו, ּדינר מאתים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹומרים:
מאתים ּכטֹוען זה נמצא - היּו ּכּמה יֹודע איני אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָדינרים,
מחּיב ׁשהּוא יֹודע, איני הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהֹודה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה

.Êּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ּׂשק לֹו והּניח אביו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת
מ ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: הּמפקיד רּגלּיֹותּבֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו
ּבטענה אֹומר ׁשאני הּדין ׁשּורת - מלא היה זכּוכית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמא
ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו:
ּכ ׁשוה על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשבּועתֹו
מעּׂשה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ
הּמפקיד ּבֹו, ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ּׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד,
והּׁשֹומר ּבֹו, היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב חלי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר:
ואמרּו ּבֹו; היּו חֹול אֹו סיגים ׁשּמא יֹודע, איני ְְִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר:
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ויּטל. הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים:
ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד אֹו ּבֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָאמּוד
הֹודה ׁשאפּלּו ׁשבּועה; מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּפּקדֹון?
מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים, מלא ׁשהיה לי ּברי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו

הּדברים. עּקרי ְְְֲִִִֵַָָיתּבארּו

ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
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חּנם‡. אם2ׁשֹומר נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכמֹותֹו, לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּפּקדֹון
ּבכל הּׁשוֹות ּפׁשּתן וׁשל צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל מצּירֹות, ׁשאינן קֹורֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻענינם,
ּבגד אֹו ּבהמה הּפּקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו דבר אֹו מתּקן ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשּוק
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחכמים
ׁשאמר: הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם.
אֹו נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר וׁשֹומר נגנבה, אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמתה
אֹותן מׁשּביעין - לׁשּלם חּיבין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאבדה,
אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;

ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה היה זה על יתר ׁשאינּה3הּבעלים: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא, .וכ ּכ אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשוה

דברים ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ּכדר4הּׁשֹומרין ׁשּׁשמר : ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו5הּׁשֹומרין ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, ואינֹו וכ ּכ וׁשארעֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

-6יד לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנׁשּבע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קניתי1) טוען ודין כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי ודין להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר
אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען מפקיד ודין לך החזרתיו או הפיקדון את "משביעין2)ממך הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא

שוויו לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה", נתן עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה שבועה אותו
אותו. משביעים אין בשוק לקנות מצוי כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. שלולא3)ולהשאירו שבועה", "גלגול נקרא זה

זו. שבועה חייב היה לא עליו המוטלת אחרת אותו.4)שבועה משביעין שבועות שלוש ששת רב אמר קז: קמא שלא5)בבא
בשמירתו. באונסים.6)פשע גם וחייב כגזלן דינו חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו השתמש לא

oecwte dl`y zekld - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להתנֹות·. לׁשֹומר אּלא7יׁש הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אֹותן מּניח אני ּביתי ּבזוית - אצלי ׁשהפקיד אּלּו ,8מעֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר, טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבעדים אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף ּתנאי, ׁשם היה לא 9אֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ונאנסּתי הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּתי לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו -10, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנאי ּביניהן ׁשהיה לֹומר יּׁשבע11נאמן לפיכ ׁשלח12. ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּתנאי. ּביניהן וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיד

ּבּה‚. ּפׁשע ׁשּלא ראיה ׁשהביא חּנם ּפטּור13ׁשֹומר - ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
יד14מּׁשבּועה ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ואין ׁשּיאבד.15, קדם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ואם מׁשּלם. - הּׁשֹומר ׁשּפׁשע ראיה ׁשהביא הּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובעל
ּבינינּו היה ּתנאי ואמר: עדים16טען יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.17ׁשּפׁשע ֶַָ
החפץ„. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל 18הפקיד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ולֹומר: לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
מּמּנּו ּולקחּתיו מת19חזרּתי אם ,לפיכ ּבמּתנה. לי נתנֹו אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין - ּבלא20הּׁשֹומר ְְְִִִִִֵַַַַָֹ
ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא הפקדּתי22ואמר21ׁשבּועה. וכ ּכ : ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל
הּדּין23ׁשאמר יֹודע והיה ׁשּזה24, אמּוד הּמת היה ׁשּלא ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנתן לזה הּפּקדֹון לתת הּזה לּדּין לֹו יׁש - ׁשּלֹו ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּפּקדֹון

זה אצל להּכנס רגיל הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסימניו.
ׁשּמא - אצלֹו לּכנס רגיל היה אם אבל אחר25ׁשּמת; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלֹו הּסימנין והּכיר ׁשאין26הּוא לּדּין והעידּו עדים ּבאּו . ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה ׁשאין ּבעדּותן; היתֹומים מּיד מֹוציאין אין - אמּוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

ּברּורה ּדע27ראיה ואמּדן ּדעּתֹו, אמד אינֹו לּדּין28ּתן לֹו ואין , ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ּבאחד מעשה חברֹו29סנהדרין. אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
הּמפקיד: לֹו אמר החזרּתים. לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים,
.ּבחבית אצל מּנחים הם והרי מּדתם, היא וכ ּכ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻוהלא

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל לֹו: ואמרּו30אמר הן. אחרים ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשֹומר ׁשל הּׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחכמים:

ּכמֹו31הן ׁשהחזיר, חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא , ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.32ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ואמר‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה, ׁשלם אֹו הּוא; אחר אּלא ּפקדֹוני, זה אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
סאין מאה ּבֹו; ונׁשּתּמׁשּת היה, חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָואּתה
אֹומר: הּבית ּובעל חמּׁשים; אּלא אּלּו ואין ,אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהפקדּתי
הּׁשֹומר הרי - נֹוטל אּתה ּׁשּנתּת ּומה ,ּבעצמ ׁשהפקדּת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּסת נׁשּבע33נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ׁשאין הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּמֹודה ּבזמן אּלא ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכל7) הטעם, ביארו שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל משבועה פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
קיים. - בתורה האמור נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר במק8)תנאי אותן הניח פיואם על אף פטור, - ונגנבו שהתנה ום

ד). הלכה ד פרק למעלה (כאמור בקרקע אלא שמירה להם אין התנאי.9)שכספים את שמעו לא בשבועה.10)והם נאמן והיה
ואם11) עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך ואחר שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד לפני כלומר,

משנה). (כסף דבריו מכחישים כשעדים מיגו אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר שבועת12)טען שנשבע נראה,
משנה). (מגיד התורה שבועת חייב נאנסו הטוען גם שהרי א14)ונגנבה.13)התורה, הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל

חיוב עליו כשאין כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה הוא התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
שהיא כאן דעתו מגלגלים. בה פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה אמנם האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה

בפשיעה. שלא נגנבה שפירושה שנגנבה, בשבועה "אין15)כלולה טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן איסי למד שם בגמרא
וייפטר. ראייה יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה ה' שבועת כדרך16)רואה מעולה שמירה אשמור שלא

לא17)השומרים. שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן ונאנסתי. השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין
ונפטר היסת נשבע והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום הנח לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,

משנה). וכסף ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה רק אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען רואים18)ולפיכך שאנו
משנה). (מגיד עתה שלישי.19)אותו פרק סוף מציעא בבא מהמפקיד,20)רי"ף אביהם קנה שמא ליתומים: טוען דין בית ואין

לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים אנו שאין דבר, של שהיה.21)וטעמו מעשה פה: לו22)כתובות ואין
זה. על התובע.23)עדים שמסר הסימנים אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון שלו24)נמצא הפיקדון שזה דעתו מאומדן

שלו. אינו הזה שהפיקדון הוא ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין וכו'.25)- "שמא" אנו פרטי26)חוששים כל
שם. מציעא בבבא הרי"ף כן ופסק נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דעתם.27)דין אומדן אלא ברורה הוכחה אינה זו עדותם

עצמו28) דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד" דלא הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו זה למד רבינו הדיין. של
משנה). (מגיד קטו:29)הוא בחבית.30)יבמות שם על31)המונחים אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל שמניין

באמרו, משנה המגיד התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה הלכות (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים פי
"לגמרי". מובהק סימן מניין החזרתי,32)שאין טוען והשומר בשטר השאיל או הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק

עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ בנקיטת שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה במיגו נאמן הוא
ונפטר, היסת נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של במיגו נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר, לדין

מעולם". דברים היו "לא בטענת שם33)כמו נמצא לא אולם הדיינים. שבועת בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו למה שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית אלו. טענות מכל מאומה
הוא אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את מכאן הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל שבמידה,
מודה משבועת פטור הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך אלא בידי לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת ֵפטור

ג). הלכה א פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת
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להתנֹות·. לׁשֹומר אּלא7יׁש הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אֹותן מּניח אני ּביתי ּבזוית - אצלי ׁשהפקיד אּלּו ,8מעֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר, טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבעדים אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף ּתנאי, ׁשם היה לא 9אֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ונאנסּתי הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּתי לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו -10, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנאי ּביניהן ׁשהיה לֹומר יּׁשבע11נאמן לפיכ ׁשלח12. ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּתנאי. ּביניהן וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיד

ּבּה‚. ּפׁשע ׁשּלא ראיה ׁשהביא חּנם ּפטּור13ׁשֹומר - ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
יד14מּׁשבּועה ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ואין ׁשּיאבד.15, קדם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ואם מׁשּלם. - הּׁשֹומר ׁשּפׁשע ראיה ׁשהביא הּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובעל
ּבינינּו היה ּתנאי ואמר: עדים16טען יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.17ׁשּפׁשע ֶַָ
החפץ„. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל 18הפקיד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ולֹומר: לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
מּמּנּו ּולקחּתיו מת19חזרּתי אם ,לפיכ ּבמּתנה. לי נתנֹו אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין - ּבלא20הּׁשֹומר ְְְִִִִִֵַַַַָֹ
ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא הפקדּתי22ואמר21ׁשבּועה. וכ ּכ : ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל
הּדּין23ׁשאמר יֹודע והיה ׁשּזה24, אמּוד הּמת היה ׁשּלא ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנתן לזה הּפּקדֹון לתת הּזה לּדּין לֹו יׁש - ׁשּלֹו ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּפּקדֹון

זה אצל להּכנס רגיל הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסימניו.
ׁשּמא - אצלֹו לּכנס רגיל היה אם אבל אחר25ׁשּמת; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלֹו הּסימנין והּכיר ׁשאין26הּוא לּדּין והעידּו עדים ּבאּו . ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה ׁשאין ּבעדּותן; היתֹומים מּיד מֹוציאין אין - אמּוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

ּברּורה ּדע27ראיה ואמּדן ּדעּתֹו, אמד אינֹו לּדּין28ּתן לֹו ואין , ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ּבאחד מעשה חברֹו29סנהדרין. אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
הּמפקיד: לֹו אמר החזרּתים. לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים,
.ּבחבית אצל מּנחים הם והרי מּדתם, היא וכ ּכ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻוהלא

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל לֹו: ואמרּו30אמר הן. אחרים ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשֹומר ׁשל הּׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחכמים:

ּכמֹו31הן ׁשהחזיר, חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא , ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.32ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ואמר‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה, ׁשלם אֹו הּוא; אחר אּלא ּפקדֹוני, זה אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
סאין מאה ּבֹו; ונׁשּתּמׁשּת היה, חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָואּתה
אֹומר: הּבית ּובעל חמּׁשים; אּלא אּלּו ואין ,אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהפקדּתי
הּׁשֹומר הרי - נֹוטל אּתה ּׁשּנתּת ּומה ,ּבעצמ ׁשהפקדּת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּסת נׁשּבע33נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ׁשאין הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּמֹודה ּבזמן אּלא ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכל7) הטעם, ביארו שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל משבועה פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
קיים. - בתורה האמור נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר במק8)תנאי אותן הניח פיואם על אף פטור, - ונגנבו שהתנה ום

ד). הלכה ד פרק למעלה (כאמור בקרקע אלא שמירה להם אין התנאי.9)שכספים את שמעו לא בשבועה.10)והם נאמן והיה
ואם11) עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך ואחר שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד לפני כלומר,

משנה). (כסף דבריו מכחישים כשעדים מיגו אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר שבועת12)טען שנשבע נראה,
משנה). (מגיד התורה שבועת חייב נאנסו הטוען גם שהרי א14)ונגנבה.13)התורה, הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל

חיוב עליו כשאין כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה הוא התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
שהיא כאן דעתו מגלגלים. בה פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה אמנם האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה

בפשיעה. שלא נגנבה שפירושה שנגנבה, בשבועה "אין15)כלולה טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן איסי למד שם בגמרא
וייפטר. ראייה יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה ה' שבועת כדרך16)רואה מעולה שמירה אשמור שלא

לא17)השומרים. שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן ונאנסתי. השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין
ונפטר היסת נשבע והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום הנח לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,

משנה). וכסף ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה רק אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען רואים18)ולפיכך שאנו
משנה). (מגיד עתה שלישי.19)אותו פרק סוף מציעא בבא מהמפקיד,20)רי"ף אביהם קנה שמא ליתומים: טוען דין בית ואין

לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים אנו שאין דבר, של שהיה.21)וטעמו מעשה פה: לו22)כתובות ואין
זה. על התובע.23)עדים שמסר הסימנים אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון שלו24)נמצא הפיקדון שזה דעתו מאומדן

שלו. אינו הזה שהפיקדון הוא ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין וכו'.25)- "שמא" אנו פרטי26)חוששים כל
שם. מציעא בבבא הרי"ף כן ופסק נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דעתם.27)דין אומדן אלא ברורה הוכחה אינה זו עדותם

עצמו28) דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד" דלא הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו זה למד רבינו הדיין. של
משנה). (מגיד קטו:29)הוא בחבית.30)יבמות שם על31)המונחים אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל שמניין

באמרו, משנה המגיד התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה הלכות (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים פי
"לגמרי". מובהק סימן מניין החזרתי,32)שאין טוען והשומר בשטר השאיל או הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק

עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ בנקיטת שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה במיגו נאמן הוא
ונפטר, היסת נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של במיגו נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר, לדין

מעולם". דברים היו "לא בטענת שם33)כמו נמצא לא אולם הדיינים. שבועת בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו למה שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית אלו. טענות מכל מאומה
הוא אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את מכאן הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל שבמידה,
מודה משבועת פטור הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך אלא בידי לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת ֵפטור

ג). הלכה א פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת
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אֹו ׁשּנגנב וטֹוען אֹומר, ׁשהּמפקיד ּכמֹו ּפּקדֹון על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבעצמֹו
מן עצמֹו לפטר טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו נׁשּבה. אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמת
זהּו אמר: אם אבל ׁשֹומרין]. ׁשבּועת [נׁשּבע - ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּתׁשלּומין
ׁשמירתי, על ּׂשכר ׁשּנטלּתי אֹו לי ׁשהּׂשּכרּת אֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהׁשאלּתני
מּכמֹות נׁשּתּנה אֹו אחר, אּלא זה אינֹו אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּבעלים
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, נׁשּבע הּׂשֹוכר - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

והּׁשֹומר34ּבמקצת ,אצל הפקדּתי סאה מאה ּכיצד? . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשבּועת נׁשּבע - חמּׁשים אּלא אצלי הפקדּת לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין. ׁשבּועת מּׁשּום לא ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
לא אֹומר: והּוא ,אצל הפקדּתי חּטים ׁשל ּכֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹמאה
ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע - ּׂשעֹורים ׁשל מאה אּלא אצלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהפקדּת

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ְְֲִִַַָָָָּכל

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואף‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד
ּדברים ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
אם אבל ׁשנה; ּבכל להן הראּוי חּסרֹון ּכׁשחסרּו ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָָאמּורים?
ׁשהּוא מּפני ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָחסרּו
ּבדמי לכהנים ימּכר - מֹוכרן ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמׁשיב
מעּׂשר ּתרּומת אֹו ּתרּומה הּבעלים אֹותן עּׂשּו ׁשּמא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּתרּומה,

אחרֹות. ּפרֹות ֲֵֵַעל
יין·. ונפסד, ּדבׁש והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַהּמפקיד

אף ּדין. ּבבית ּומֹוכרן הּפּקדֹון לבעל ּתּקנה עֹוּׂשה - ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהחמיץ
הרי ּבהן, ּפֹוּׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן ׁשעמדּו ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל

הפסד. מֹוסיפין והּסּלים ְְְִִִִֵֶַַַַַהּקנקּנים
לא‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד

ואיּל מּכאן עּׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָיּגע
לּבעלים. אבדה הׁשב מּׁשּום לׁשעּתֹו, ּבּׁשּוק ּומֹוכרֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָיֹוצא
ּפי על אף ּבהן יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
,הּמל אֹותם יאנס אֹו ּפלֹוני ּבזמן ׁשּיזּולּו ּבוּדאי יֹודע ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם ּבעליהן יבֹואּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּמא
אחת„. ּפעם ּגֹוללֹו - חברֹו אצל ּתֹורה ספר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמפקיד

- בֹו וקֹורא ּפֹותחֹו גֹוללֹו ּכׁשהּוא ואם חדׁש. עּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹלׁשנים
ׁשאר הּדין והּוא ויקרא. עצמֹו ּבגלל יפּתח לא אבל ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֻמּתר;
יד ׁשלח הרי - עצמֹו ּבגלל וגלל וקרא ּפתח ואם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָספרים.
- צמר ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפּקדֹון,
ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו ּכדר יֹום. לׁשלׁשים אחת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמנענעּה
מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפּקדֹון. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאמרּו
ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. אבדה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהׁשב

הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; למדינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבעליו
אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע לא ִִֵֶֶַַַָֹזה

מֹוכר‰. זה הרי - ּדין ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל
יהיּו והּדמים החׁשד. מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָלאחרים,
הּוא הרי ,לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמּנחים
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ּׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן

.Âצרּורין היּו אם הּׁשלחני: אֹו חנוני אצל מעֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמפקיד
ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻוחתּומין,
אינן ואם ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - נגנבּו אֹו אבדּו אם ,ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
- צרּורין ׁשהן ּפי על אף מׁשּנה, קׁשר קׁשּורין ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחתּומין
ׁשֹומר עליהם נעּׂשה הּוא לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׁש
נאנסּו, ואם ּבאחריּותן; חּיב - נגנבּו אֹו אבדּו ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּׂשכר.

ּפטּור. זה הרי - מזּין ּבלסטים ׁשאבדּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָֻּכגֹון
.Êאחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן, נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים. ְֲִִֵֶַַָׁשּיחזירם

.Áמּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
- נגנבּו אֹו אבדּו אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא ּבאחריּותן. חּיב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאינֹו

.Ëהּבעלים לּה ׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
ּבין ונׁשּברה, לצרּכֹו וטלטלּה מקֹום, לּה יחדּו לא ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָֹמקֹום
לּה ׁשּיחדּו לּמקֹום ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּתֹו
מּתֹו ׁשּנׁשּברה ּבין לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשּברה

ּפטּור. - אחר ּבמקֹום מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָידֹו
.Èולא העבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹֹאין

יחזיר - מתה לאּׁשה; יחזיר - האּׁשה מן קּבל הּתינֹוקֹות. ֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן
לרּבֹו. יחזיר - מת לעבד; יחזיר - העבד מן קּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבעלּה.
ּבהן ׁשּיאכל דקל אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקּבל
אם הם, ּפלֹוני ׁשל מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפרֹותיו.
ליֹורׁשיהם. יחזיר - לאו ואם ּכפרּוׁשן, יעּׂשה - לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנאמנין

.‡È?ּכיצד ּבמקֹומם. אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּפּקדֹון
ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו - ּבירּוׁשלים אצלֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהפקיד
והביא ּבּיּׁשּוב, אצלֹו הפקיד מּמּנּו. מקּבלֹו - ּבנב לֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַֹהחזיר
הרי לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו; מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפקדֹונֹו
ׁשהפקדּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירּנּו עד ּבאחריּות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּבּיּׁשּוב. ְְִֶַאצל
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

- ּבׁשּירא לצאת אֹו לּים מּיּבׁשה לפרּׂש רצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוהרי
ּדין לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ׁשהֹורה, מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משמע34) רבינו מלשון זו). הלכה בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע תורה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם, עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב בעין הם סאה החמישים שאפילו

משנה). (מגיד כהילך זה והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר שפיקדון אצל1)מפני פירות מפקיד דין מבאר
חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון מוכר ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם אפילו בהם ייגע לא חבירו
ומן הקטנים ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה, חבירו אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל מעות מפקיד ודין

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים,

dele deln zekld - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין הם, טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. מאחריּות נפטר -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אפׁשר ואי ,ׁשהל זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו ּבמדינה זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹוסרין
ּבאחריּותֹו. חּיב ויהיה אנס לֹו יארע ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
הׁשב מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּובית

לּבעלים. ְֲִֵַָָאבדה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו כלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד
מׁשּלם - הּגּנב ונמצא נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאמר:
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו טבח כפל, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.
וגּזֹותיה היא לבעליה חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשּלם.
אּלא מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוולדֹותיה;
ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר מאליו. הּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבח
לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּוולדֹות
מכר אֹו טבח ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
הריני ואמר: ונגנבה, מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּפּקדֹון.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמׁשּלם
הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכפל

ונפטר. ּבאנס ׁשּנגנבה נׁשּבע ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹהיה
חּיב·. ׁשהרי ּבּכפל. זכה - ּפׁשעּתי ׁשאמר: חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה אבדה, אֹו נגנבה אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל. קנה - נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָפטּור.
והיה מתה, אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל. וחמּׁשה ְֲִֵַַַָָָארּבעה
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה - הּכפל הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני סלע מׁשּלם הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סלע. אּלא מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין; לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהטריחן
ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו נתן ולא לּתן, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדין
יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻונטלּו
ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלּבעלים
- ּבׁשּומא מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו.

ּׂשדהּו. אֹו ּכליו לּׁשֹומר ֲִֵֵֵַַָָמחזיר
והּכר„. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי על אף ּבּכפל, זכה - ּברצֹונֹו וׁשּלם הֹואיל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב,
ּבּתחּלה: הּׁשֹומר אמר ׁשּנׁשּבע. עד לּדין ּבּתחּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהטריחן
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם הריני ואמר: וחזר מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאיני

אֹו‰. מׁשּלם; איני ואמר: וחזר מׁשּלם, הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם, הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:

הסּפיק ׁשּלא אֹו ׁשּמת,מׁשּלמין; עד הּׁשֹומר את לתּבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר; ּבני וׁשּלמּו הּבנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם ּפרֹות, ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים;
ׁשּתפין מהן; לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין, ׁשאל מהן; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחת
וׁשּלם האּׁשה, מן ׁשאל מהן; אחד וׁשּלם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּׁשאלּו,
ספק, אּלּו ּכל - ּבעלּה וׁשּלם ׁשּׁשאלה, אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלבעלּה;
לפיכ מהן, אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק מּטל הּכפל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוהרי
הּׁשֹומר. ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח אֹו הּכפל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָחֹולקין
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפס מהן אחד קדם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואם

לארץ. ּבחּוצה ְֲִֶַָָָואפּלּו
.Âׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב

נׁשּבע. ואינֹו הּגּנב עם דין עֹוּׂשה ּׂשכר ׁשֹומר ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּנם
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם הּגּנב: הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻקדם
ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם דין עֹוּׂשה רצה ּבׁשבּועתֹו, עֹומד ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָרצה
והחזירֹו ּבאנס, הּפּקדֹון נגנב דין. עּמֹו עֹוּׂשה - הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹּׂשכר
ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה בהמה, הּוא והרי הּׁשֹומר, לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּגּנב
לא עדין אֹו ונפטר, ׁשמירתֹו ּכלתה אם ספק ּבּדבר יׁש -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּתפסּו ואם מּלׁשּלם, ּפטּור הּׁשֹומר :לפיכ ׁשמירתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכלתה

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִִֵַָָָהּבעלים

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ב טבת כ"ג רביעי יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ב) .ומ לעני להלוֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹמצֹות

יּגּׂש לּגּׂש1ׁשּלא ג) ׁשּלא2אֹותֹו. ד) ּכֹוכבים. העֹובד את ִִִֵֶֶֶָָֹֹֹֹ
ּבּזמן לבעליו הּמׁשּכֹון להחזיר ה) ּבזרֹוע. חֹוב ּבעל ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָימׁשּכן

לֹו צרי ּבעת3ׁשהּוא העני מּבעליו הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא ו) . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכלים יחבל ׁשּלא ח) אלמנה. יחבל ׁשּלא ז) לֹו. צרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשהּוא
י) ּברּבית. הּמלוה יּתן ׁשּלא ט) נפׁש. אכל ּבהן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשעֹוּׂשין

יתעּסק ׁשּלא יא) ּברּבית. הּלוה ילוה מלוה4ׁשּלא ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יערב. ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, יעיד ׁשּלא ּברּבית: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֹולוה

ּולהלוֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות ּברּבית.5יב) לֹו ְְְְִִִִִֵַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר שומר ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין
ודין לבעלה, ושילם האשה מן או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב, והוכר שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים

הגנב. הוכר כך ואחר באונס הפיקדון הלכה1)נגנב א פרק לקמן (רבינו יחזיר" מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ה).2)ב). הלכה שם ביאורנו (ראה מצוה זאת אין הרמב"ן הלכה3)לדעת ג פרק (לקמן בלילה לילה כסות ביום, יום כסות
יד.4)ה). ייתן א.5)שלא הלכה ה פרק ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
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ׁשאין הם, טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. מאחריּות נפטר -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אפׁשר ואי ,ׁשהל זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו ּבמדינה זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹוסרין
ּבאחריּותֹו. חּיב ויהיה אנס לֹו יארע ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
הׁשב מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּובית

לּבעלים. ְֲִֵַָָאבדה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו כלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד
מׁשּלם - הּגּנב ונמצא נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאמר:
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו טבח כפל, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.
וגּזֹותיה היא לבעליה חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשּלם.
אּלא מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוולדֹותיה;
ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר מאליו. הּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבח
לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּוולדֹות
מכר אֹו טבח ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
הריני ואמר: ונגנבה, מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּפּקדֹון.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמׁשּלם
הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכפל

ונפטר. ּבאנס ׁשּנגנבה נׁשּבע ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹהיה
חּיב·. ׁשהרי ּבּכפל. זכה - ּפׁשעּתי ׁשאמר: חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה אבדה, אֹו נגנבה אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל. קנה - נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָפטּור.
והיה מתה, אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל. וחמּׁשה ְֲִֵַַַָָָארּבעה
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה - הּכפל הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני סלע מׁשּלם הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סלע. אּלא מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין; לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהטריחן
ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו נתן ולא לּתן, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדין
יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻונטלּו
ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלּבעלים
- ּבׁשּומא מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו.

ּׂשדהּו. אֹו ּכליו לּׁשֹומר ֲִֵֵֵַַָָמחזיר
והּכר„. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי על אף ּבּכפל, זכה - ּברצֹונֹו וׁשּלם הֹואיל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב,
ּבּתחּלה: הּׁשֹומר אמר ׁשּנׁשּבע. עד לּדין ּבּתחּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהטריחן
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם הריני ואמר: וחזר מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאיני

אֹו‰. מׁשּלם; איני ואמר: וחזר מׁשּלם, הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם, הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:

הסּפיק ׁשּלא אֹו ׁשּמת,מׁשּלמין; עד הּׁשֹומר את לתּבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר; ּבני וׁשּלמּו הּבנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם ּפרֹות, ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים;
ׁשּתפין מהן; לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין, ׁשאל מהן; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחת
וׁשּלם האּׁשה, מן ׁשאל מהן; אחד וׁשּלם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּׁשאלּו,
ספק, אּלּו ּכל - ּבעלּה וׁשּלם ׁשּׁשאלה, אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלבעלּה;
לפיכ מהן, אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק מּטל הּכפל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוהרי
הּׁשֹומר. ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח אֹו הּכפל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָחֹולקין
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפס מהן אחד קדם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואם

לארץ. ּבחּוצה ְֲִֶַָָָואפּלּו
.Âׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב

נׁשּבע. ואינֹו הּגּנב עם דין עֹוּׂשה ּׂשכר ׁשֹומר ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּנם
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם הּגּנב: הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻקדם
ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם דין עֹוּׂשה רצה ּבׁשבּועתֹו, עֹומד ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָרצה
והחזירֹו ּבאנס, הּפּקדֹון נגנב דין. עּמֹו עֹוּׂשה - הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹּׂשכר
ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה בהמה, הּוא והרי הּׁשֹומר, לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּגּנב
לא עדין אֹו ונפטר, ׁשמירתֹו ּכלתה אם ספק ּבּדבר יׁש -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּתפסּו ואם מּלׁשּלם, ּפטּור הּׁשֹומר :לפיכ ׁשמירתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכלתה

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִִֵַָָָהּבעלים

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ב טבת כ"ג רביעי יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ב) .ומ לעני להלוֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹמצֹות

יּגּׂש לּגּׂש1ׁשּלא ג) ׁשּלא2אֹותֹו. ד) ּכֹוכבים. העֹובד את ִִִֵֶֶֶָָֹֹֹֹ
ּבּזמן לבעליו הּמׁשּכֹון להחזיר ה) ּבזרֹוע. חֹוב ּבעל ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָימׁשּכן

לֹו צרי ּבעת3ׁשהּוא העני מּבעליו הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא ו) . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכלים יחבל ׁשּלא ח) אלמנה. יחבל ׁשּלא ז) לֹו. צרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשהּוא
י) ּברּבית. הּמלוה יּתן ׁשּלא ט) נפׁש. אכל ּבהן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשעֹוּׂשין

יתעּסק ׁשּלא יא) ּברּבית. הּלוה ילוה מלוה4ׁשּלא ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יערב. ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, יעיד ׁשּלא ּברּבית: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֹולוה

ּולהלוֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות ּברּבית.5יב) לֹו ְְְְִִִִִֵַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר שומר ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין
ודין לבעלה, ושילם האשה מן או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב, והוכר שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים

הגנב. הוכר כך ואחר באונס הפיקדון הלכה1)נגנב א פרק לקמן (רבינו יחזיר" מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ה).2)ב). הלכה שם ביאורנו (ראה מצוה זאת אין הרמב"ן הלכה3)לדעת ג פרק (לקמן בלילה לילה כסות ביום, יום כסות
יד.4)ה). ייתן א.5)שלא הלכה ה פרק ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
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יּׂשרא‡. לענּיי להלוֹות עּׂשה ּכסף7למצות אם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
רׁשּות יכֹול .עּמ העני את עּמי את לֹומר:8ּתלוה ּתלמּוד ? ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּצדקה מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו העני9העבט אל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
למּדה10הּׁשֹואל הּגיע לא עדין וזה לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לעני,11זֹו מּלהלוֹות ׁשּיּמנע מי על הקּפידה והּתֹורה .ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וגֹו' האביֹון ּבאחי עינ ורעה .12ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

הּנֹוגּׂש·. -13ּכל לֹו ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכנׁשה לֹו תהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ּומצות14עֹובר . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ
לֹו ּולהצר ּכֹוכבים העֹובד את לנּגּׂש ׁשּנאמר:15עּׂשה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

למדּו16לּנכרי הּׁשמּועה מּפי עּׂשה17ּתּגּׂש. מצות ׁשּזֹו ,18. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
להראֹות‚. לאדם ׁשּיֹודע19אסּור ּבזמן חֹובֹו לבעל עצמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא לפניו, לעבר אפּלּו לֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשאין
ּתבעֹו אם לֹומר צרי ואין ּתֹובעֹו, ׁשאינֹו ּפי ּוכׁשם20על . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה חברֹו21ׁשאסּור ממֹון ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אל ׁשּנאמר: לֹו. ׁשּיׁש והּוא וׁשּוב. ל לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבידֹו

הלואה לּקח לּלוה אסּור וכן וׁשּוב. ל לרע ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתאמר
ּולאּבדּה לצר ׁשּלא חֹוב22ּולהֹוציאּה ּבעל ימצא ׁשּלא עד , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

- זה ועֹוּׂשה ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאין
יׁשּלם ולא רׁשע לוה ׁשּנאמר: הּוא; חכמים23רׁשע וצּוּו .24: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.ּכׁשּל עלי חביב חבר ממֹון ְְְֲִִֵֶֶָָָָיהי
הלואתֹו„. הּמלוה עׁשיר25ּכׁשּיתּבע ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק ּבּדין26והּלוה מרחמין אין אּלא27- , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּימצאּו מּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָגֹובין
הּקרקע מן לֹו ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם ,28לֹו. ְְְְְִִִִִִִַַַַַֹ

ׁשּמחרימין ׁשּידע29אחר מי אֹו מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ
ּדין30לֹו לבית יביאם ולא קרקע31מּטלטלין מּכל וגֹובין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹ

לבעל אֹו אׁשּתֹו לכתּבת מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על אף לֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֻֻׁשּיׁש
ׁשּקדם לזה32חֹובֹו ּגֹובין יבֹוא33- ואם ,34- ויטרף הראׁשֹון ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ

אּלא35יטרף ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ׁשּמּטלטלין הּלוה: טען . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ּׂשכּורין אֹו ּבידי הם ,36ּפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵָָ

יביא חֹובֹו.38ראיה37אֹו ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַַָָָ
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חוב.6) לבעל ומסדרין בדין מרחמים ואין לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה להלוותו7)מבאר מצוה עשיר ואפילו
גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן ערוך ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו מצויות מעות שאין בשעה
אם וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים בין נוהג חסד
שצריך מי כל אלא דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר"). מן יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן

קוק). הרב מוסד הוצאת תמח מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה הזקוק עשיר כי להלוואה, מכילתא8)וזקוק
וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד מזה חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי יט: פרשה משפטים
חובה - תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות? אלא אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה" כסף "אם

רשות". צדקה")9)ולא הנותן מן יותר המלוה "גדול סג (שבת צדקה נתינת וגילה11)המבקש.10)מצות שנתבזה מי "כי
בספר (רבינו יתבזה" ולא עניינו יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו) עניינו צרת אין האנשים מידי לשאול פניו

קצז). עשין חטא".12)המצוות בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן בחזקה.13)"ולא תובע ותובע14)לוחץ, דוחק כמלוה
עה:). מציעא בבא תמז).15)(ראה חינוך (השווה הפירעון זמן לו להרוויח ולא בזמן, החוב לפרוע להיות:16)לאלצו צריך

הנכרי. קיג.17)את - ראה דברים התורה18)ספרי ובפירוש השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו הרמב"ן ודעת
וכך באחיך. עשה מצוות משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי שאמרו ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים
הישראל את שהנוגש לך ולומר עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך, ולא ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא

תעשה. ולא בעשה אמרו:19)עובר עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה "לא - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
שיראה בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו תהיה "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו לנושה מניין

האזל).20)וייבוש"). (אבן ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין ידע שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
להשהות.21) המלווה.22)לעכב, מן לאבדה טו.23)וגורם לא, רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות שם,24)ראה אבות

יב. דין.25)משנה זה26)בבית הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ בפרק להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין אזכנו לפרנסו חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו הזהירה27)ובעל זה "ועל פד. כתובות

ד). פרק קדושים כוהנים תורת פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא ונאמר בריבו" תהדר לא "ודל התורה
כממון.28) (שדינם ממטלטלים או מממון גבייתו תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, מן לגבייה קודמים ִשהמטלטלין

משלם רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון יד.). קמא בבא
שהממון שישי פרק בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי מהלכות י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
בשם ד סימן א פרק קמא בבא הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם כתב (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים

תם. אצלם"29)רבינו בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים ספרי בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים חרם "הטלת
ז). הלכה י"א פרק להלן משנה ללווה.30)(מגיד לו דין.31)שיש לבית הודיע לא הבא32)או מזה שלווה לפני ממנו לווה

ג. הלכה אישות מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה הכתובה וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
גבייתו.33) למנוע והאשה חוב הבעל ביד ואין ולכשיבוא.34)מיד, אף35)כלומר, הקרקע גביית מונעים אין למה נימוק זה

מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע שהרי השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי לאחרים, משועבדת שהיא פי על
ו). הלכה י פרק כתובות ירושלמי ועיין רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם שכל ראשון, "חזקה36)שגבה

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות רבינו מצא זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד מה אלא37)כל פירוש,
יביא. כדבריו.38)או הוא שכן עדים,

dele deln zekld - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין
לׁשמןול ׁשּצבען צבּועים מּבגדים לא39א ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

הרי אּלא לׁשמן, ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו
ׁשּלהן ּבגדי40אּלּו אבל החל; ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חֹוב ּבעל אֹותן ּגֹובה - והּמֹועד לֹומר,41ׁשּבת צרי ואין . ְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכסף אֹו זהב ּוכלי טּבעֹות ּבהן היּו חֹובֹו.42אם לבעל ׁשהּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.Âחֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהיּו
לעֹובדי מׁשעּבדין נכסי ּכל הרי ואמר: ּכֹוכבים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֻלעֹובדי
אֹותי יאסרּו ּבחֹובם, הּיּׂשראלים אֹותן יּטלּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּכֹוכבים,
רּבֹותי הֹורּו - ּבּׁשביה ואהיה ּבחֹובן ּכֹוכבים ,43העֹובדי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

העֹובדי ּוכׁשּיבֹואּו הּיּׂשראלים; ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
לפּדֹותֹו מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - ויאסרּוהּו .44ּכֹוכבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ

.Êחֹוב45מסּדרין ּבערכין46לבעל ׁשּמסּדרין ּכדר ּכיצד?47, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הבא לּלוה: ּתּניח48אֹומרין ולא ,ל ׁשּיׁש הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת. מחט יֹום49אפּלּו ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִַַַַַֹ
ׁשּילּבׁש ולא לֹו. הראּויה מּכסּות חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּוכסּות

זהּובה מצנפת אֹו מׁשי מּמּנּו50ּבגדי אֹותּה מעבירין אּלא ,51, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ּומּטה52ונֹותנין חדׁש. עּׂשר 53לׁשנים ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹליׁשב
ּומּפץ מּטה - ּכאּלּו54עני ּכלים נֹותנין ואין עליו. 55ליׁשן ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּובניו ּבמזֹונֹותיהם56לאׁשּתֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ,57. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּותפּליו סנּדליו לֹו אּמן58ונֹותנין היה ּכלי59. ׁשני לֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻ

חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין. מין מּכל ׁשני60אּמנּות לֹו נֹותנין - ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
מגרֹות ּוׁשּתי אחד61מעצדין ּומין מרּבה אחד מין לֹו היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מן62מּועט לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבה, מן ׁשנים לֹו נֹותנין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻ
המרּבה מּדמי ּכלים לֹו לֹוקחין ואין אֹו63הּמּועט, אּכר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין - חמֹורֹו64חּמר היה65ולא אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹ

ספינתֹו לֹו נֹותנים אין - מזֹונֹות66סּפן לֹו ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּכלים אּלּו אין - מאּלּו נכסים67אּלא אּלא עם68, ויּמכרּו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשאר
.Áׁשהיה69מלוה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפסה רחֹוקה, ּבמדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּלוה
מּידּה אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי ונֹותנין70הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לזּון יכֹול היה לא - עּמה ּבעלּה היה ׁשאפּלּו חֹוב; ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלבעל
חֹובֹו ּכל לֹו ׁשּיפרע עד ּובניו אׁשּתֹו .71את ְְִִֶֶַַָָָ

ׁשני 1ּפרק
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נמצאּו‡. אם חֹובֹו: את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין
הּׁשאר, את חֹובֹו לבעל ונֹותנין לֹו, מסּדרין - נכסים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלּלוה
לֹו נמצאּו אֹו ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּכמֹו
אֹוסרין ואין לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹדברים
ולא עני, ׁשאּתה ראיה הבא לֹו: אֹומרים ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאֹותֹו,
לא ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; העֹובדי ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשּביעין
נכסים יֹודע אּתה אם לּמלוה: אֹומרים אּלא ּכנׁשה. לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָתהיה

אֹותן. ּותפס ל - ל המחּיב ְְְֵֶַָָָֹֻלזה
אין·. - ּביתֹו ּבתֹו הן והרי אֹותן והחּביא לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָטען

ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹמן
אבל ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתֹורה
ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמחרימין
ׁשרּבּו הּגמרא, חּבּור אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגאֹונים
את ׁשּמׁשּביעין התקינּו לוין, ּבפני דלת וננעלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּמאים,
ׁשאין חפץ: ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּביד החּביאן וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאחרים,
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ובניו.39) אשתו והר40)לשם בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן לקחם או שנתנם ריט,שמשעה סימן בתשובה (רי"ף שלהם הם י
כד.). ערכין פי יוכל41)על שלא דעת על גמורה במתנה נותנם הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים שהם מתוך

ד). הלכה א פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף להם יצטרך אם שתתקשט,42)למכרם מנת על קונה "שאדם
רט). סימן שם רי"ף פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך שם.43)ואם מוטלת44)הרי"ף אינה להצילו המצוה

מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע כולו,45)על החוב נשלם שאינו פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו משיירין אלא לו, שיש מה כל נוטלין הפירעון46)אין זמן כשיגיע

כג). צז, סימן ערוך (שולחן חובו לגבות דין לבית המלוה בית47)ויבוא אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש לתת שהתחייב מי
מציעא (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו רכושו כל לוקח דין

י"ב.48)קיג:). הלכה ב פרק לקמן החייהו49)ראה - מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו כד. שם
זהב.50)מערכך. שם.51)רקומה מציעא (רבינו52)בבא טובים וימים לשבתות לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

שם). בביאורנו הובא קידושין ירושלמי פי על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק
לבד.54)כיסא.53) של מצע לדרוש יכול ואינו בהם להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס לא55)מצע וגם כסות לא
הקטנים.אפיל56)מזון. ובניו.57)ו אשתו את להחיות המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות י"ב בפרק כמבואר

מערכך". ובניו אשתו ולא מערכך, (החייהו) "הוא שם: (והשווה58)ערכין כסות לו שנותנין כשם - (שם) יד ושל ראש של
קיג). האחת.62)משורים.61)נגר.60)שם.59)פסחים והמגירה מעצדים שלושה לו שיש המעצד63)כגון, מוכרים אין

שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות בקר64)השלישי צמד
(שם).65)לאיכר. חמר היה יח.66)אם אומנות.67)שם קמא.68)כלי תנא לדעת בגמרא הרי"ף69)שם תשובת

צז. סימן בטור (כמבואר70)הובאה ובניו אשתו מזון מיעט שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב פי על ואף
התרומות). בעל בשם משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב שקדמו פי על אף כג:) למעלה71)בערכין כמבואר

ז. לאחרים,1)הלכה שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין לו, שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר
ושחררו. מעבדו לווה ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל



פז dele deln zekld - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין
לׁשמןול ׁשּצבען צבּועים מּבגדים לא39א ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

הרי אּלא לׁשמן, ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו
ׁשּלהן ּבגדי40אּלּו אבל החל; ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חֹוב ּבעל אֹותן ּגֹובה - והּמֹועד לֹומר,41ׁשּבת צרי ואין . ְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכסף אֹו זהב ּוכלי טּבעֹות ּבהן היּו חֹובֹו.42אם לבעל ׁשהּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.Âחֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהיּו
לעֹובדי מׁשעּבדין נכסי ּכל הרי ואמר: ּכֹוכבים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֻלעֹובדי
אֹותי יאסרּו ּבחֹובם, הּיּׂשראלים אֹותן יּטלּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּכֹוכבים,
רּבֹותי הֹורּו - ּבּׁשביה ואהיה ּבחֹובן ּכֹוכבים ,43העֹובדי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

העֹובדי ּוכׁשּיבֹואּו הּיּׂשראלים; ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
לפּדֹותֹו מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - ויאסרּוהּו .44ּכֹוכבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ

.Êחֹוב45מסּדרין ּבערכין46לבעל ׁשּמסּדרין ּכדר ּכיצד?47, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הבא לּלוה: ּתּניח48אֹומרין ולא ,ל ׁשּיׁש הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת. מחט יֹום49אפּלּו ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִַַַַַֹ
ׁשּילּבׁש ולא לֹו. הראּויה מּכסּות חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּוכסּות

זהּובה מצנפת אֹו מׁשי מּמּנּו50ּבגדי אֹותּה מעבירין אּלא ,51, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ּומּטה52ונֹותנין חדׁש. עּׂשר 53לׁשנים ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹליׁשב
ּומּפץ מּטה - ּכאּלּו54עני ּכלים נֹותנין ואין עליו. 55ליׁשן ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּובניו ּבמזֹונֹותיהם56לאׁשּתֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ,57. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּותפּליו סנּדליו לֹו אּמן58ונֹותנין היה ּכלי59. ׁשני לֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻ

חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין. מין מּכל ׁשני60אּמנּות לֹו נֹותנין - ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
מגרֹות ּוׁשּתי אחד61מעצדין ּומין מרּבה אחד מין לֹו היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מן62מּועט לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבה, מן ׁשנים לֹו נֹותנין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻ
המרּבה מּדמי ּכלים לֹו לֹוקחין ואין אֹו63הּמּועט, אּכר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין - חמֹורֹו64חּמר היה65ולא אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹ

ספינתֹו לֹו נֹותנים אין - מזֹונֹות66סּפן לֹו ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּכלים אּלּו אין - מאּלּו נכסים67אּלא אּלא עם68, ויּמכרּו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשאר
.Áׁשהיה69מלוה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפסה רחֹוקה, ּבמדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּלוה
מּידּה אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי ונֹותנין70הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לזּון יכֹול היה לא - עּמה ּבעלּה היה ׁשאפּלּו חֹוב; ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלבעל
חֹובֹו ּכל לֹו ׁשּיפרע עד ּובניו אׁשּתֹו .71את ְְִִֶֶַַָָָ

ׁשני 1ּפרק
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נמצאּו‡. אם חֹובֹו: את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין
הּׁשאר, את חֹובֹו לבעל ונֹותנין לֹו, מסּדרין - נכסים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלּלוה
לֹו נמצאּו אֹו ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּכמֹו
אֹוסרין ואין לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹדברים
ולא עני, ׁשאּתה ראיה הבא לֹו: אֹומרים ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאֹותֹו,
לא ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; העֹובדי ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשּביעין
נכסים יֹודע אּתה אם לּמלוה: אֹומרים אּלא ּכנׁשה. לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָתהיה

אֹותן. ּותפס ל - ל המחּיב ְְְֵֶַָָָֹֻלזה
אין·. - ּביתֹו ּבתֹו הן והרי אֹותן והחּביא לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָטען

ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹמן
אבל ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתֹורה
ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמחרימין
ׁשרּבּו הּגמרא, חּבּור אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגאֹונים
את ׁשּמׁשּביעין התקינּו לוין, ּבפני דלת וננעלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּמאים,
ׁשאין חפץ: ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּביד החּביאן וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאחרים,
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ובניו.39) אשתו והר40)לשם בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן לקחם או שנתנם ריט,שמשעה סימן בתשובה (רי"ף שלהם הם י
כד.). ערכין פי יוכל41)על שלא דעת על גמורה במתנה נותנם הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים שהם מתוך

ד). הלכה א פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף להם יצטרך אם שתתקשט,42)למכרם מנת על קונה "שאדם
רט). סימן שם רי"ף פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך שם.43)ואם מוטלת44)הרי"ף אינה להצילו המצוה

מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע כולו,45)על החוב נשלם שאינו פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו משיירין אלא לו, שיש מה כל נוטלין הפירעון46)אין זמן כשיגיע

כג). צז, סימן ערוך (שולחן חובו לגבות דין לבית המלוה בית47)ויבוא אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש לתת שהתחייב מי
מציעא (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו רכושו כל לוקח דין

י"ב.48)קיג:). הלכה ב פרק לקמן החייהו49)ראה - מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו כד. שם
זהב.50)מערכך. שם.51)רקומה מציעא (רבינו52)בבא טובים וימים לשבתות לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

שם). בביאורנו הובא קידושין ירושלמי פי על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק
לבד.54)כיסא.53) של מצע לדרוש יכול ואינו בהם להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס לא55)מצע וגם כסות לא
הקטנים.אפיל56)מזון. ובניו.57)ו אשתו את להחיות המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות י"ב בפרק כמבואר

מערכך". ובניו אשתו ולא מערכך, (החייהו) "הוא שם: (והשווה58)ערכין כסות לו שנותנין כשם - (שם) יד ושל ראש של
קיג). האחת.62)משורים.61)נגר.60)שם.59)פסחים והמגירה מעצדים שלושה לו שיש המעצד63)כגון, מוכרים אין

שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות בקר64)השלישי צמד
(שם).65)לאיכר. חמר היה יח.66)אם אומנות.67)שם קמא.68)כלי תנא לדעת בגמרא הרי"ף69)שם תשובת

צז. סימן בטור (כמבואר70)הובאה ובניו אשתו מזון מיעט שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב פי על ואף
התרומות). בעל בשם משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב שקדמו פי על אף כג:) למעלה71)בערכין כמבואר

ז. לאחרים,1)הלכה שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין לו, שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר
ושחררו. מעבדו לווה ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל



deleפח deln zekld - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹזֹו:
מּמ יאכיל לא - ולאידֹו לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום ּנּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֹֹֹֹ

ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהן, יּטּפל ולא אֹותן, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹילּביׁש
ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָאּלא
לא לֹו, הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עּׂשר ְְֵֶָָָָָָָֹֹׁשנים
מלּבּוׁשי ולא מלכים ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאכילת
לבעל יּתן צרּכֹו על הּיתר וכל ּכדרּכֹו, אּלא והּסגנים, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּפחֹות
ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְֲִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע ולא טמּונין, אֹו ּגלּויין נכסים, לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם ּדין. ְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹלבית
ׁשּלא ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹלתֹו
אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתּקנּו
ויֹוציא לֹו, הראּוי מּניחין לי; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ ְְִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר:
מקֹומֹותן. ּבכל יּׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּׁשאר,
אחרים ׁשל ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנראה
ראיה. ׁשּיביא עד לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי הּוא עסק אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא,

רּבֹותי. הֹורּו ְֵַַוכן
ּׁשּירויח‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּומׁשּביעֹו, ּבא חֹובֹות מּבעלי אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּתן
אחרֹונים ותּקנת חֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשבּועה

להקל. אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיא,
ּגלּוי„. והּדבר ּבּתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמי

זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
לצערֹו רֹוצה אּלא זה, ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻוהחזק
אֹו מּמּנּו, להּנקם ּכדי ּברּבים, ּולבּיׁשֹו לֹו להצר זֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשבּועה
אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ּכֹוכבים, העֹובדי מן וילוה ׁשּיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכדי
לדּין ׁשאסּור לי, יראה - זֹו מּׁשבּועה ׁשּיּנצל עד לזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּתן
לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹירא
ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה. לֹו תהיה לא ּתֹורה: ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹתעּׂשה
והֹול נֹוטר ׁשהּוא מּפני ּולטרדֹו, ּבּתֹובע לגער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלּדּין
מּפני אּלא זֹו ּתּקנה הּגאֹונים ּתּקנּו ׁשּלא לּבֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבׁשרירּות
אם ּדרׁשהּו - אתֹו אחי ּדרׁש עד נאמר: והרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרּמאין,
עני ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי, אינֹו אֹו הּוא ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻרּמאי
ׁשּמי אֹומר: אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - רּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָוׁשאינֹו
הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ּודרכיו רּמאי, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻׁשהחזק
רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ממֹון, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאמּוד
ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו. ראּוי ׁשאין - זֹו ּבתּקנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהּׁשבע
- ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע עד לעּׂשֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָּבּדּין
ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד, ׁשהּוא מאחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיעּׂשה,
לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעּׂשה ּכל ּדבר: ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
אחד על הּדין לעבר ולא לרדפֹו, ׁשּנצטּוינּו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּצדק
והּוא ּׂשכר. ּומקּבל לעּׂשֹות, מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
והֹודה‰. ׁשעליו, חֹוב ׁשטר מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

- לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, ׁשטרֹות ּבעלי אּלא הּיתר יּטלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
זה. ׁשל נכסיו על ּבהֹודאתֹו ְְֶֶֶַָָָָעֹוּׂשה

.Âמאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לראּובן אין אם ,לפיכ לׁשמעֹון. ונֹותנין מּלוי מֹוציאין -ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ
אמנה ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָנכסים,
על מׁשּגיחין אין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא, ּפרּוע ְְְִִֵֵַַַָָהּוא,

לאּב עֹוּׂשין הם קנּוניא ׁשּמא ׁשמעֹון;הֹודאתֹו, ׁשל זכּותֹו ד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
נפרע ׁשאינֹו טֹורף ּכל ּכדין מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאּלא
והֹודה חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם אחר, ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּלא ּבלבד, הּׁשטר ּבעל ּגֹובה - ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Êלתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור

- ּבׁשטר והּמלוה הּמׁשּכֹון. על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכם,
ולפני מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יֹותר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמׁשּבח

לעצמֹו. קללה וגֹורם מכׁשל, תּתן לא ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹעּור
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

עבד ּׁשּקנה מה ׁשּכל ּכלּום; עליו להן אין - ּגרׁשּה ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואחר
אּלא ּבעלּה, ּבחזקת - האּׁשה ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו, קנה -ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מּנדּוניתּה. ׁשהן ראיה הביאה ְְְִִִֵֵֶָָָָָאם

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אין‡. - עׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה,
ּבׁשעת ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד תחבל ולא ׁשּנאמר: ּדין; ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין - חבל ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה.
נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. - ּתכּפר ואם ּתׁשּלם, - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ֲִֶֶֶַֹקדם
ּבין·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין חברֹו, את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
ׁשל והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהם ׁשעֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים
ּבהן; וכּיֹוצא ׁשחיטה ׁשל וסּכין ּבהם, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעץ,
ּכרחֹו. ּבעל מחזיר - חבל ואם חבל. הּוא נפׁש ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לֹוקה. - ׁשּיחזיר קדם נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹואם
ויֹורה‚. ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכלים ׁשני אפּלּו עצמֹו. ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָוסּכין
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן
- ורכב רחים יחבל לא ׁשּנאמר: ׁשניהם. על ׁשּתים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולֹוקה
ּכׁשם עצמֹו. ּבפני הרכב ועל עצמֹו ּבפני הרחים על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּיב
מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני ׁשהן מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהרכב
ּכל ּכ עצמֹו; ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחת,
על חּיב - אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשני
ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּתים. לֹוקה - ְִֵֶַַהחֹורׁש
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למשכן.1) שבא דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש, אוכל בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר
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לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשליח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
לביתֹו נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּכנס
ּבין מה ּכן, אם ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון; לֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומֹוציא
לּקח לֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּׁשליח ּדין? ּבית לׁשליח חֹוב ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
אין - חֹוב ּובעל לּמלוה, ונֹותנֹו ּבזרֹוע הּלוה מּיד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמׁשּכֹון
חֹוב ּבעל עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון לּקח ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹלֹו
ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונכנס
לֹו ּתׁשיב הׁשב ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה; אינֹו -ֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא ואם הּׁשמׁש. ּכבֹוא העבֹוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאת

ּומ לֹוקה. - נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון,ׁשאבד ּדמי חּׁשב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבּדין. הּׁשאר ְְִֵַַַָותֹובע

ּבידֹו,‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
דבר ּומׁשּכנֹו הּוא עני איׁש אם הּלוה, מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצּוה זה הרי - לֹו צרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו: צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ּבּה לעּׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט. את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהׁשב
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום
לילה. ּכסּות זֹו .אצל ועבֹוטֹו תׁשּכב לא - ּבעבטֹו ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום מלאכּתֹו ּבהן עֹוּׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
הּיֹום. ּכל ׁשּיחזירֹו מלּמד, לֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא עד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹומר:
לֹו צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּכדי הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה לֹו, צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָולֹוקח
אצל מּטלטלין יעּׂשה ולא ּבּׁשביעית, החֹוב יּׁשמט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבניו,
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹּבזמּנֹו
תׁשּכב לא ּומּׁשּום העבֹוט, את לֹו ּתׁשיב הׁשב ּומּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּביתֹו,
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹּבעבטֹו.
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהלואתֹו;

האּלּו. הּׁשמֹות מן ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָלהחזיר
.Âׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשליח

ּוכלי ׁשעליו ּבגד ּכגֹון מׁשּכֹון, אֹותם לּתן לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

למׁשּכנֹו. לֹו יׁש - מאּלּו חּוץ בידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּומּפץ
לפניו היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָויחזיר

ע אחד. ּומחזיר אחד נֹוטל - ּכלים חּיבׁשני הּוא מתי ד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהחזיר
מּניחֹו זה הרי - לּלוה אֹותן מּניחין ואין להם צרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
הּמׁשּכֹון מֹוכר ואיּל יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַאצלֹו
אחר הּלוה מת לבניו. מחזיר אינֹו - הּלוה מת ּדין. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבבית
ואינֹו ּבניו, מעל הּמלוה ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהׁשיב

ֲִַמחזיר.
.Êולּטל לביתֹו ּולהּכנס ּבזרֹוע למׁשּכנֹו מּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

לֹו ׁשּיׁש מי וכן זר. ערב ּכי ּבגדֹו לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון;
וכליו ּבהמּתֹו ּׂשכר ּבין מלאכּתֹו ּׂשכר ּבין חברֹו, אצל ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּׂשכר
ּדין, ּבית ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבין
הּׂשכר עליו זקף ואם ּבּׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָונכנס
מאּומה מּׁשאת ברע תּׁשה ּכי ׁשּנאמר: אסּור; - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמלוה

ְוגֹו'.
.Áעל יתר ּׂשכרֹו היה אם עני, ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא [הּגדֹול] ּומּסר קרּדם ּכגֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּפחתֹו,
ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּבחֹובֹו; ּתמיד ּׂשכרֹו ּומנּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהּׂשּכירֹו,

ּבעלים. רׁשּות צרי ואין ְְְֲִִֵֵָָָאבדה,

ה'תשע"ב טבת כ"ד חמישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּוא‡. אחד ּומרּבית לֹו2נׁש תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: . ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
נׁש אֹומר: הּוא ּולהּלן ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבנׁש
ׁשמֹו נקרא ולּמה .יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש 3ּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
את ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,נֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַנׁש

ולּמה4ּבּׂשרֹו הּכתּוב5. לאוין6חּלקן ּבׁשני עליו לעבר ?7. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹ
ּברּבית·. ללוֹות אסּור ּכ להלוֹות, ׁשאסּור 8ּכדר; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

למדּו הּׁשמּועה מּפי .לאחי תּׁשי לא ׁשּזֹו9ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה. אסּור10אזהרה וכן . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

אֹו11להתעּסק ערב ׁשהיה מי וכל ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּביניהן עד אֹו ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹסֹופר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמותר1) ודין המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה ומצא לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר
להפסד. ורחוק לשכר קרוב יתומים של נכסים יותר2)להלוות לשלם מנת על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה

כסף הן בריבית, המלווה שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת, תעשה לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה
שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו דברי ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה נשך בו יש דבר, כל הן אוכל הן
הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא להלן וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר אזהרות, בכמה תורה

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא מצוות התוספת.3)כלומר, דומה?4)של הריבית "למה אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות
עליו". שתתבטבט עד בו מרגיש אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט עד ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי

היא.5) אחת לאֿתעשה מצוות והמרבית שהנשך כן אם תיתן6)כלומר, לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את - אזהרות בשתי
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד: כתבן ולא אבל7)וכו', האיסור, לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות

הדברים אלא לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות) (בחשבון למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין
רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות בספר (רבינו בהם" והמצווה מהם שיעבור8)המוזהר לאונאה דומה זה "ואין
רלו). לאווין המצוות בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה) (כלומר האונאה עה:9)עושה מציעא כלומר,10)בבא

ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו, תינשך ביניהם.11)לא לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת



פט dele deln zekld - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשליח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
לביתֹו נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּכנס
ּבין מה ּכן, אם ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון; לֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומֹוציא
לּקח לֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּׁשליח ּדין? ּבית לׁשליח חֹוב ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
אין - חֹוב ּובעל לּמלוה, ונֹותנֹו ּבזרֹוע הּלוה מּיד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמׁשּכֹון
חֹוב ּבעל עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון לּקח ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹלֹו
ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונכנס
לֹו ּתׁשיב הׁשב ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה; אינֹו -ֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא ואם הּׁשמׁש. ּכבֹוא העבֹוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאת

ּומ לֹוקה. - נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון,ׁשאבד ּדמי חּׁשב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבּדין. הּׁשאר ְְִֵַַַָותֹובע

ּבידֹו,‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
דבר ּומׁשּכנֹו הּוא עני איׁש אם הּלוה, מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצּוה זה הרי - לֹו צרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו: צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ּבּה לעּׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט. את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהׁשב
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום
לילה. ּכסּות זֹו .אצל ועבֹוטֹו תׁשּכב לא - ּבעבטֹו ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום מלאכּתֹו ּבהן עֹוּׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
הּיֹום. ּכל ׁשּיחזירֹו מלּמד, לֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא עד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹומר:
לֹו צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּכדי הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה לֹו, צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָולֹוקח
אצל מּטלטלין יעּׂשה ולא ּבּׁשביעית, החֹוב יּׁשמט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבניו,
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹּבזמּנֹו
תׁשּכב לא ּומּׁשּום העבֹוט, את לֹו ּתׁשיב הׁשב ּומּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּביתֹו,
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹּבעבטֹו.
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהלואתֹו;

האּלּו. הּׁשמֹות מן ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָלהחזיר
.Âׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשליח

ּוכלי ׁשעליו ּבגד ּכגֹון מׁשּכֹון, אֹותם לּתן לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

למׁשּכנֹו. לֹו יׁש - מאּלּו חּוץ בידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּומּפץ
לפניו היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָויחזיר

ע אחד. ּומחזיר אחד נֹוטל - ּכלים חּיבׁשני הּוא מתי ד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהחזיר
מּניחֹו זה הרי - לּלוה אֹותן מּניחין ואין להם צרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
הּמׁשּכֹון מֹוכר ואיּל יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַאצלֹו
אחר הּלוה מת לבניו. מחזיר אינֹו - הּלוה מת ּדין. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבבית
ואינֹו ּבניו, מעל הּמלוה ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהׁשיב

ֲִַמחזיר.
.Êולּטל לביתֹו ּולהּכנס ּבזרֹוע למׁשּכנֹו מּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

לֹו ׁשּיׁש מי וכן זר. ערב ּכי ּבגדֹו לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון;
וכליו ּבהמּתֹו ּׂשכר ּבין מלאכּתֹו ּׂשכר ּבין חברֹו, אצל ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּׂשכר
ּדין, ּבית ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבין
הּׂשכר עליו זקף ואם ּבּׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָונכנס
מאּומה מּׁשאת ברע תּׁשה ּכי ׁשּנאמר: אסּור; - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמלוה

ְוגֹו'.
.Áעל יתר ּׂשכרֹו היה אם עני, ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא [הּגדֹול] ּומּסר קרּדם ּכגֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּפחתֹו,
ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּבחֹובֹו; ּתמיד ּׂשכרֹו ּומנּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהּׂשּכירֹו,

ּבעלים. רׁשּות צרי ואין ְְְֲִִֵֵָָָאבדה,

ה'תשע"ב טבת כ"ד חמישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּוא‡. אחד ּומרּבית לֹו2נׁש תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: . ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
נׁש אֹומר: הּוא ּולהּלן ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבנׁש
ׁשמֹו נקרא ולּמה .יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש 3ּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
את ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,נֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַנׁש

ולּמה4ּבּׂשרֹו הּכתּוב5. לאוין6חּלקן ּבׁשני עליו לעבר ?7. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹ
ּברּבית·. ללוֹות אסּור ּכ להלוֹות, ׁשאסּור 8ּכדר; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

למדּו הּׁשמּועה מּפי .לאחי תּׁשי לא ׁשּזֹו9ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה. אסּור10אזהרה וכן . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

אֹו11להתעּסק ערב ׁשהיה מי וכל ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּביניהן עד אֹו ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹסֹופר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמותר1) ודין המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה ומצא לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר
להפסד. ורחוק לשכר קרוב יתומים של נכסים יותר2)להלוות לשלם מנת על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה

כסף הן בריבית, המלווה שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת, תעשה לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה
שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו דברי ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה נשך בו יש דבר, כל הן אוכל הן
הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא להלן וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר אזהרות, בכמה תורה

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא מצוות התוספת.3)כלומר, דומה?4)של הריבית "למה אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות
עליו". שתתבטבט עד בו מרגיש אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט עד ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי

היא.5) אחת לאֿתעשה מצוות והמרבית שהנשך כן אם תיתן6)כלומר, לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את - אזהרות בשתי
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד: כתבן ולא אבל7)וכו', האיסור, לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות

הדברים אלא לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות) (בחשבון למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין
רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות בספר (רבינו בהם" והמצווה מהם שיעבור8)המוזהר לאונאה דומה זה "ואין
רלו). לאווין המצוות בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה) (כלומר האונאה עה:9)עושה מציעא כלומר,10)בבא

ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו, תינשך ביניהם.11)לא לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת



deleצ deln zekld - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

תּׂשימּון אף12לא אזהרה זֹו .נׁש ולערב13עליו לעדים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּׁשה14ולּסֹופר על עֹובר - ּברּבית ׁשהּמלוה למדּת, הא .15 ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכנׁשה לֹו תהיה לא ּבנׁש;16לאוין: לֹו תּתן לא ּכסּפ את ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
לא ותרּבית; נׁש מאּתֹו ּתּקח אל ;אכל תּתן לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּובמרּבית

מכׁשל תּתן לא עּור ולפני ;נׁש עליו והּלוה17תּׂשימּון . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
ּבׁשנים תּתן18עֹובר לא עּור ולפני ;לאחי תּׁשי לא : ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָֹֹ

מּׁשּום אּלא עֹוברין אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדים ערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמכׁשל.
תּׂשימּון סרסּור19לא ׁשהיה מי וכל .נׁש ׁשניהם,20עליו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לא עּור לפני מּׁשּום עֹובר - הֹורהּו אֹו מהן, אחד ׁשּסּיע ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹו
מכׁשל. ְִִֵֹתּתן

הּלאוין‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני עליו, לֹוקין אין הּמלוה21- ׁשּכל . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קצּוצה רּבית היתה אם הּתֹורה22ּברּבית, מן אסּורה ׁשהיא ,23 ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
ּבּדּינין יֹוצאה זֹו הרי הּמלוה24- מן אֹותּה ּומֹוציאין ,25 ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

מּיד מֹוציאין אין - הּמלוה מת ואם לּלוה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹּומחזירין
.26הּבנים ִַָ

ׁשהן27הּניח„. ּפי על אף רּבית, ׁשל מעֹות אביהם להם ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
להם הּניח להחזיר. חּיבים אינן - רּבית ׁשל ׁשהן ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיֹודעין

המסּים ּדבר וכל רּבית ׁשל וטּלית להחזיר,28ּפרה חּיבים - ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּתׁשּובה ּכׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהן. ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ּתׁשּובה עּׂשה לא אם אבל ׁשּמת; עד להחזיר הסּפיק ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹולא

לכבֹודֹו חֹוׁשׁשין אין מחזירין.29- אין המסּים דבר ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשהחזירּו‰. ּברּבית ּומלוי מהן30הּגזלנין מקּבלין אין -31, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

להן לפּתח לתׁשּובהּכדי רּוח32ּדר אין - מהן המקּבל וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הימּנּו נֹוחה ּדבר33חכמים והרּבית קּימת גזלה היתה אם . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבעצמֹו34המסּים הּוא מהן35והרי מקּבלין -36. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֻ
.Âרּבית ּבֹו ׁשּכתּוב -37ׁשטר ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

הרּבית את גֹובה ואינֹו הּקרן, את הּכל38ּגֹובה וגבה קדם .39 ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
קצּוצה הרּבית מּמּנּו מֹוציאין אבק40- אבל ׁשהּוא41; רּבית, ְֲֲִִִִִִִֶֶַָָָ

גֹובה אינֹו - מחזירין42מּדבריהם ואין לּמלוה, הּלוה מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
לּלוה הּמלוה מן .43אֹותֹו ְִֶֶַַַֹ

.Êעליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי - רּבית ׁשטר הּכֹותב 44ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
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וכת12) שינה וכאן כנושה" לו תהיה "לא תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה (עייןכל תשימון" "לא רבים: בלשון ב
תקכז). עמוד כד, משפטים הגדול ובמדרש ו, לא, פרשה רבה שמות והלווה.13)מדרש המלווה על ובבבא14)נוסף (שם,

כחכמים). - עה: גם16)שם.15)מציעא זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו נושה, של דרכו היא בריבית שהלוואה
הנושים מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו העני הנוגש

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את עובר18)שמכשיל "לווה רלז לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת שם
לא "ולאחיך על גם בשלושה, עובר שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול". תיתן לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום

מלווה19)תשיך". היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע גורם מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור לפני על אבל
העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות (ראה בלעדיהם בשימת20)גם מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה מתווך

משנה). לחם (עיין נשך)21)הריבית מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח הפסוק (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו, השב - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי ליה "אהדר -
זה מתוך ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים, ובנוגע - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו. לוקים
(מצוה החינוך אומר הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין ד הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא
במלקות, אינו המלווה שאפילו עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים שהם פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג):

במלקות". יתחייבו בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין ואינו להישבון ניתן התוספת22)שהרי שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון הלוואה, התוספת23)בשעת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו (ראה בדיינים יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה, דין,24)בשעת בית עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית סא:).25)כלומר, (שם כורחו השבה26)בעל חיוב עליהם הטילה לא שהתורה

רחמנא". מזהר לא לבריה - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא (=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא ברייתא27)(בבא
סב. מציעא נזכר28)בבא ושמו ריבית בתור אביהם שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו עליו, בעליו ששם דבר
לקלון. זה ידי כשמת29)על רשע? אב בכבוד חייב הבן שאין אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן שאין מפני

יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה ממרים מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו, אבל תשובה, עשה ולא
שם). משנה ולחם משנה כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא להחזיר.30)תשובה רצונם ומביעים מעצמם שבאו

צד:).31) קמא (בבא להם מוחלים (שהובא32)אלא מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה לחזור עליהם להקל
אפילו תשובה עושה אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
שעה "באותה הברייתא: ומסיימת תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר כדי למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט

מהם". מקבלים אין שהחזירו בריבית ומלווי הגזלנין בפירוש33)אמרו: רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים נוחים מעשיו אין
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית, סוף לקלון.ונ34)המשנה בה משנה35)זכר (עיין שהיה כמו בעין

קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דבר36)למלך אפילו ומשמע קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו דייק רבינו
ההבדל: את ונימק בזה, למלך משנה ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים" "דבר כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו

ז). קסא, דעה יורה הכסף נקודות (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא בין - הגזלן קנה לא "פלוני37)גזילה
עב.). מציעא בבא (רש"י פלוני" לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני משום38)לווה הקרן את שיפסיד המלוה, את קונסין ואין

הריבית). את ולא הקרן את לא גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר כרבי ולא כחכמים (שם אף39)הריבית
הריבית. ג.40)את הלכה למעלה כמבואר בדיינין, ולא41)שיוצאה עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית כעין
ממש. דין.42)עפר א.43)בית הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית אבק שאין וגבה, קדם על44)אם

dele deln zekld - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּׂשראל אלהי ּבּׁשם ׁשּכפר ּומלוה45עדים הּלוה ּכל וכן . ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אלהי ּבּׁשם ּככֹופרים הן הרי - עצמן לבין ּבינן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּברּבית

מצרים ּביציאת וכפרּו לא46יּׂשראל, ּכסּפ את ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אלהי יי אני וגֹו', ּבנׁש לֹו אתכםתּתן הֹוצאתי אׁשר כם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹ
מצרים .47מארץ ְִִֵֶֶָ

.Áלאדם ּברּבית49להלוֹות48אסּור ביתֹו ּובני אף50ּבניו . ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
מקּפיד ׁשאינֹו ּפי להן51על ׁשּנֹותן הּוא זה52ּומּתנה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זה ּבדבר ירּגילם ׁשּמא .53אסּור, ְְִֵֶֶַָָָָ
.Ëלֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים על54ּתלמידי יתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ּׁשּלוה ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה
הרּבית אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .55אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחברֹו את לֹו56הּמלוה ׁשהחזיר [אֹו יֹותר, הּלוה ּומצא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יֹותר הּמלוה ּומצא טֹועה57חֹובֹו ׁשהּדעת ּבכדי אם :[58- ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לאו ואם להחזיר; לֹו59חּיב ׁשּנתן הּוא מּתנה גזלה60- אֹו ,61 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבידֹו לֹו ּבחׁשּבֹון62היתה לֹו אחר63והבליע אֹו צּוה64, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאחד טֹועה? הּדעת ּבכּמה לֹו. אֹו66ּובׁשנים65להבליע ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

מנה67ּבחמּׁשה ׁשּמא ּבעּׂשרה; אֹו68אֹו חמּׁשה חמּׁשה ֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
החמיׁשּיֹות מנין יתר מצא אם וכן עּׂשרה. מנין69עּׂשרה אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אחד אחד האחדים70העּׂשירּיֹות ׁשּמא לֹו; להחזיר חּיב -71 ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
עּמהם נתערבּו העּׂשירּיֹות אֹו החמיׁשּיֹות ּבהן מֹונה .72ׁשהיה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

.‡Èהּמטּבע73הּמלוה על חברֹו לאׁשּתֹו74את הּכֹותב וכן , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
מׁשקלֹו ּופרׁש ידּוע, מטּבע והֹוסיפּו75ּבכתּבתּה על76, ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

הּתֹוספת מחמת הּפרֹות הּוזלּו אם לֹו77מׁשקלֹו: מנּכה - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ואפּלּו הּתֹוספת, ְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשעּור
לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - הּתֹוספת מחמת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּוזלּו

ׁשעה ּבאֹותּה הּיֹוצא אמּורים78מּמטּבע ּדברים ּבּמה .79? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ארּבעה מׁשקלֹו ׁשהיה ּכגֹון חמיׁשיתֹו, עד עליו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשהֹוסיפּו

חמיׁשיתֹו על יֹותר לֹו הֹוסיפּו אם אבל חמּׁשה; -80ועּׂשּוהּו ְֲֲֲִִִִִֵַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יורד45)עצמו. - רשע לחבירו קורא אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא יוסי רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
ישראל". באלוקי כפר בריבית) לישראל (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאים והם לחייו, עימו

ה'46) בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על ה' בהשגחת כלומר,
לכל להמציא ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על

הכשרה. בדרך פרנסתו תנאי47)אחד על מצרים, מארץ אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר פרשת כהנים בתורת
מצרים". ביציאת כופר - ריבית במצוות הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות המודה שכל ריבית, מצוות את שתקבלו

עה.48) מציעא מבניו.49)בבא ללוות כלומר, בניו, אצל הלוואה הנאת50)לעשות כלומר, ריבית, טעם להטעימן כוונה מתוך
והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת טעמו שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית,

עליהם). עיין והטוריֿזהב, והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת. בשיטה נוהג51)מובא
הבנים. עם ביחסיו בממונו ריבית.52)בוותרנות בתור בריבית.53)ולא לאחרים גם להלוות ויבואו ריבית בשעת54)בקבלת

הלכה ו פרק להלן (ראה קצוצה ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה בשעת כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין אלא חכם לתלמיד התירו ולא אבל55)ג). ריבית, בתור נותנם ואינו

כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית בתור שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו חכם, תלמיד שאינו למי
(סימן בתשובותיו מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו שלא בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן פי על "ואף

זולתם". לא הכשרים היחידים אלא זה על לסמוך "שאין דעתו סג:56)קפ"ב) ונציא)57)שם (רומא, הראשונים בדפוסים
טועה הדעת שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר בקטע
בכסף (מצא בהו ואשכח לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא רבינו שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו

(יותר)". טופיאתא הלווה) לו עלו58)שהחזיר וישכלומר, - טועה) הדעת בכמה רבינו מבאר (בסמוך המעות במניין לטעות לה
בחשבון. טעה הלווה, או שהמלווה, טועה.59)להניח הדעת שאין בכדי - ט)60)שמצא (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

שאינו למי אפילו להחזיר חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה מקום מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
ב). קטן סעיף קס סימן דעה יורה דעת (חוות חכם קשה61)תלמיד אדם שהלווה כגון, במתנה, לתלות שאין ובמקום כלומר,

שם). (גמרא בחשבון שטעה להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו - חינם מתנת נותן שאינו ועתה62)לב רבים, ימים זה
בתשובה. ח.63)חוזר הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר הגזילה השבת מצוות ידי בזה שאין64)ויוצא במקום

בגמרא). (שם וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם ביניהם היה שלא כגון, בגזילה, מטבע65)לתלות
במניין. שטעה תולים יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה המעות מונה כשהוא - מונה66)אחד כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים, היינו זוגית יש67)ספירה עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,
בטעות. לחם68)לתלות (עיין עשיריות או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא למנות זה לווה או מלווה של מנהגו

חמישיות.69)משנה). לפי ספירה של החישוב עשר.70)לפי אחד או שישה שמצא או71)כגון, בחמישיות המונים דרך
מספר וקובעים האלה המטבעות את סופרים המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד מטבע בצד להניח עשיריות

או הרי"ף.72)העשיריות.החמישיות וכפירוש צז:73)שם קמא שיפרענו74)בבא פה בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, כפול75)באותו שמשקלו מטבע משקלם: יחידות למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
כפול. ערכו - הקטן המטבע המלכות.76)ממשקל מטבע77)מטעם באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא עלה המטבע שער

ריבית. זה והרי התוספת, לקנות78)עם יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח אינו המלווה שהרי הפירעון, בשעת
שם. ותוספות רש"י ראה ההלוואה. בשעת לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא מנכה.79)במטבע שכתוצאה80)שאינו

הוצאות עם בהתחשב חמישיתו, עד אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו, המתכת לעניין המטבע הושבחה מהתוספת



צי dele deln zekld - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּׂשראל אלהי ּבּׁשם ׁשּכפר ּומלוה45עדים הּלוה ּכל וכן . ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אלהי ּבּׁשם ּככֹופרים הן הרי - עצמן לבין ּבינן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּברּבית

מצרים ּביציאת וכפרּו לא46יּׂשראל, ּכסּפ את ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אלהי יי אני וגֹו', ּבנׁש לֹו אתכםתּתן הֹוצאתי אׁשר כם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹ
מצרים .47מארץ ְִִֵֶֶָ

.Áלאדם ּברּבית49להלוֹות48אסּור ביתֹו ּובני אף50ּבניו . ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
מקּפיד ׁשאינֹו ּפי להן51על ׁשּנֹותן הּוא זה52ּומּתנה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זה ּבדבר ירּגילם ׁשּמא .53אסּור, ְְִֵֶֶַָָָָ
.Ëלֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים על54ּתלמידי יתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ּׁשּלוה ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה
הרּבית אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .55אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחברֹו את לֹו56הּמלוה ׁשהחזיר [אֹו יֹותר, הּלוה ּומצא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יֹותר הּמלוה ּומצא טֹועה57חֹובֹו ׁשהּדעת ּבכדי אם :[58- ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לאו ואם להחזיר; לֹו59חּיב ׁשּנתן הּוא מּתנה גזלה60- אֹו ,61 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבידֹו לֹו ּבחׁשּבֹון62היתה לֹו אחר63והבליע אֹו צּוה64, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאחד טֹועה? הּדעת ּבכּמה לֹו. אֹו66ּובׁשנים65להבליע ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

מנה67ּבחמּׁשה ׁשּמא ּבעּׂשרה; אֹו68אֹו חמּׁשה חמּׁשה ֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
החמיׁשּיֹות מנין יתר מצא אם וכן עּׂשרה. מנין69עּׂשרה אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אחד אחד האחדים70העּׂשירּיֹות ׁשּמא לֹו; להחזיר חּיב -71 ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
עּמהם נתערבּו העּׂשירּיֹות אֹו החמיׁשּיֹות ּבהן מֹונה .72ׁשהיה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

.‡Èהּמטּבע73הּמלוה על חברֹו לאׁשּתֹו74את הּכֹותב וכן , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
מׁשקלֹו ּופרׁש ידּוע, מטּבע והֹוסיפּו75ּבכתּבתּה על76, ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

הּתֹוספת מחמת הּפרֹות הּוזלּו אם לֹו77מׁשקלֹו: מנּכה - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ואפּלּו הּתֹוספת, ְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשעּור
לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - הּתֹוספת מחמת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּוזלּו

ׁשעה ּבאֹותּה הּיֹוצא אמּורים78מּמטּבע ּדברים ּבּמה .79? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ארּבעה מׁשקלֹו ׁשהיה ּכגֹון חמיׁשיתֹו, עד עליו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשהֹוסיפּו

חמיׁשיתֹו על יֹותר לֹו הֹוסיפּו אם אבל חמּׁשה; -80ועּׂשּוהּו ְֲֲֲִִִִִֵַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יורד45)עצמו. - רשע לחבירו קורא אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא יוסי רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
ישראל". באלוקי כפר בריבית) לישראל (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאים והם לחייו, עימו

ה'46) בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על ה' בהשגחת כלומר,
לכל להמציא ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על

הכשרה. בדרך פרנסתו תנאי47)אחד על מצרים, מארץ אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר פרשת כהנים בתורת
מצרים". ביציאת כופר - ריבית במצוות הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות המודה שכל ריבית, מצוות את שתקבלו

עה.48) מציעא מבניו.49)בבא ללוות כלומר, בניו, אצל הלוואה הנאת50)לעשות כלומר, ריבית, טעם להטעימן כוונה מתוך
והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת טעמו שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית,

עליהם). עיין והטוריֿזהב, והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת. בשיטה נוהג51)מובא
הבנים. עם ביחסיו בממונו ריבית.52)בוותרנות בתור בריבית.53)ולא לאחרים גם להלוות ויבואו ריבית בשעת54)בקבלת

הלכה ו פרק להלן (ראה קצוצה ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה בשעת כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין אלא חכם לתלמיד התירו ולא אבל55)ג). ריבית, בתור נותנם ואינו

כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית בתור שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו חכם, תלמיד שאינו למי
(סימן בתשובותיו מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו שלא בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן פי על "ואף

זולתם". לא הכשרים היחידים אלא זה על לסמוך "שאין דעתו סג:56)קפ"ב) ונציא)57)שם (רומא, הראשונים בדפוסים
טועה הדעת שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר בקטע
בכסף (מצא בהו ואשכח לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא רבינו שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו

(יותר)". טופיאתא הלווה) לו עלו58)שהחזיר וישכלומר, - טועה) הדעת בכמה רבינו מבאר (בסמוך המעות במניין לטעות לה
בחשבון. טעה הלווה, או שהמלווה, טועה.59)להניח הדעת שאין בכדי - ט)60)שמצא (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

שאינו למי אפילו להחזיר חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה מקום מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
ב). קטן סעיף קס סימן דעה יורה דעת (חוות חכם קשה61)תלמיד אדם שהלווה כגון, במתנה, לתלות שאין ובמקום כלומר,

שם). (גמרא בחשבון שטעה להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו - חינם מתנת נותן שאינו ועתה62)לב רבים, ימים זה
בתשובה. ח.63)חוזר הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר הגזילה השבת מצוות ידי בזה שאין64)ויוצא במקום

בגמרא). (שם וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם ביניהם היה שלא כגון, בגזילה, מטבע65)לתלות
במניין. שטעה תולים יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה המעות מונה כשהוא - מונה66)אחד כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים, היינו זוגית יש67)ספירה עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,
בטעות. לחם68)לתלות (עיין עשיריות או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא למנות זה לווה או מלווה של מנהגו

חמישיות.69)משנה). לפי ספירה של החישוב עשר.70)לפי אחד או שישה שמצא או71)כגון, בחמישיות המונים דרך
מספר וקובעים האלה המטבעות את סופרים המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד מטבע בצד להניח עשיריות

או הרי"ף.72)העשיריות.החמישיות וכפירוש צז:73)שם קמא שיפרענו74)בבא פה בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, כפול75)באותו שמשקלו מטבע משקלם: יחידות למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
כפול. ערכו - הקטן המטבע המלכות.76)ממשקל מטבע77)מטעם באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא עלה המטבע שער

ריבית. זה והרי התוספת, לקנות78)עם יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח אינו המלווה שהרי הפירעון, בשעת
שם. ותוספות רש"י ראה ההלוואה. בשעת לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא מנכה.79)במטבע שכתוצאה80)שאינו

הוצאות עם בהתחשב חמישיתו, עד אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו, המתכת לעניין המטבע הושבחה מהתוספת
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הּתֹוספת ּכל לֹו והּוא81מנּכה הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
מּמּנּו ּופחתּו הּמטּבע על למלוה .82הּדין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את יכֹול83הּמלוה אם : ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
נֹותן - מדינה לאֹותּה דר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהֹוציאֹו
ּפלֹוני; ּבמקֹום והֹוציאֹו ל לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ּבאֹותּה הּיֹוצא מּמטּבע לֹו נֹותן - לׁשם דר לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואם

ּבכתּבה84ׁשעה וכן .85. ְְִֵָָָֻ
.‚Èהּגאֹונים מקצת ּברּבית86הֹורּו לּמלוה ׁשּמחל ׁשהּלוה : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּמחל מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף לּקח, ׁשעתיד אֹו מּמּנּו ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלקח
ּכלּום מֹועיל אינֹו - מּתנה נתן ׁשּבעֹולם87אֹו רּבית ׁשּכל ; ְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

זֹו,88מחילה מחילה ואסרה מחלה לא הּתֹורה אבל היא, ְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָֹ
ׁשל ּברּבית אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּולפיכ
מאחר אּלא נכֹונה. זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבריהם.

הּמלוה וידע לֹו, להחזיר לּמלוה אּסּור89ׁשאֹומרים ׁשּדבר ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
לֹו ויׁש מּמּנּו90עּׂשה ּכדר91לּטל מֹוחל, - למחל רצה אם , ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

חכמים אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ּומלוי92ׁשּמֹוחל ׁשהּגזלנין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּמחילה מּכלל מהן. מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּברּבית

.93מֹועלת ֶֶ
.„Èאֹותם לּתן מּתר - יתֹומים לֹולא94נכסי ׁשּיׁש נאמן, דם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

טֹובים אֹומרים95נכסים ּכיצד? להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב , ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
חלקן להם ּתן - רוח ׁשם יׁש אם ּבהן; ונֹותן נֹוּׂשא ּתהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלֹו:
ׁשּזה .לבּד אּתה ּתפסיד - הפסד ׁשם יׁש ואם הרוח; 96מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּוא רּבית אּלא97אבק אסּורה אינּה רּבית אבק וכל , ְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
גזרּו לא יתֹומים ּובנכסי .98מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֵֶָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
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אֹותן‡. ּומלוין מהן לוין - ּתֹוׁשב וגר ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעֹובד
ולׁשאר אסּור, לאחי - לאחי תּׁשי לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּברּבית;
ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; לעֹובד להּׁשי עּׂשה ּומצות מּתר. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהעֹולם

ּדין וזהּו עּׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי .תּׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלּנכרי
ָּתֹורה.

ּכֹוכבים·. העֹובד את מלוה יּׂשראל ׁשּיהיה חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסרּו
מּמעּׂשיו ילמד ׁשּמא ּגזרּו חּייו. ּבכדי אּלא קצּוצה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברּבית
ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות מּתר לפיכ עּמֹו. יׁשיבתֹו ְְְְִִִִִִֵָָָָָֹֻּברב
ותלמיד אצלֹו. רגיל ואינֹו מּלפניו ּבֹורח הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית,
לעֹובד להלוֹות מּתר - מּמעּׂשיו ללמד ּבֹו רגיל ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻחכם,
העֹובד עם רּבית אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכֹוכבים

לּכל. מּתרת - ִֶֶַָֹֻּכֹוכבים
ּובּקׁש‚. ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָיּׂשראל

ואני לי, ּתנם לֹו: ואמר אחר יּׂשראל מצאֹו לֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהחזירם
רּבית זֹו הרי - ּכֹוכבים לעֹובד מעלה ׁשאּתה ּכדר ל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעלה
ׁשּיּטל עד ּכֹוכבים. העֹובד אצל העמידֹו אפּלּו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקצּוצה.
האחר. יּׂשראל ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ּכֹוכבים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהעֹובד

ּובּקׁש„. ּברּבית, מּיּׂשראל מעֹות ׁשּלוה ּכֹוכבים ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָעֹובד
ואני לי, ּתנם לֹו: ואמר אחר יּׂשראל מצאֹו לֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהחזירם
ואם מּתר. זה הרי - ליּׂשראל מעלה ׁשאּתה ּכדר ל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמעלה
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּנתן ּפי על אף יּׂשראל, אצל ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעמידֹו
רּבית זֹו הרי - נתן יּׂשראל ּומּדעת הֹואיל ּבידֹו, ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמעֹות

ְָקצּוצה.
ּכדי‰. ּכֹוכבים, עֹובד ּביד מעֹותיו לתלֹות ליּׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָאסּור

יּׂשראל את ׁשהלוה ּכֹוכבים ועֹובד ליּׂשראל. ּברּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהלוֹותן
ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליּׂשראל אסּור - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית
את ּתֹובע הערב נמצא ּתחּלה, הערב ׁשּתֹובע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדיניהם
אם ,לפיכ ּכֹוכבים. לעֹובד ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
- ּתחּלה הערב את יתּבע ׁשּלא ּכֹוכבים העֹובד עליו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקּבל

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָיּׂשראל

ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ׁשּלא עד אם ונתּגּיר: ּבמלוה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעליו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). מקובצת שיטה (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך ואין מועט, השבח ההפרש81)ההתכה, את אפילו
מחמישיתו. שלמטה התוספת ממטבע82)של לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף הפחת מחמת הפירות הוקרו אם

שם). (רי"ף הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו עד שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה י.85)שם הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק מציעא86)ביארו בבא פי על

ב. סימן שם בראש ועיין גבהו.87)סא. כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו נותנו.88)להתיר מדעתו אחרים89)הלווה בספרים
ה והיינו - הלווה דין.91)ללווה.90)ך.הנוסחה: בבית מהמלווה להוציא הוא פרק92)יכול למעלה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה על93)ד אבל כחשבון, מועילה שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים על חולק שאינו מורה רבינו לשון
ריבית נתינת כל שכן ריבית, נתינת להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה שאין מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית

י). הלכה למעלה והשווה משנה, (מגיד היא ע.).94)מחילה מציעא (בבא עיסקא (קרקע95)בתור עידית ויהיו קרקעות, היינו,
"דמשפו" ולפנינו ניכסיה", "דמשפר שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה נחלות מהלכות י"א פרק (רבינו משובח)
קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות בהלכות - ושם שם. רש"י ועיין
יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר ששם - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו פרטם ולא - נידוי"

משנה). אלו.96)(לחם תנאים לפי העסק נתינת מאחר97)היינו, קצוצה, ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר
הפסד. שם שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח פרוטה"98)שאין פרוטה להאכילם מעותיהם יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה לו1)(שם, ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן שלווה ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר
ואין להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה לגוי ערב להיות
דברים ודין מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף שלא חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין

דינרים. משכיר ודין ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר, אמירה שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם

dele deln zekld - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמלוה עליו זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם והרּבית; הּקרן את ּגֹובה -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלוה ּכֹוכבים עֹובד אבל הרּבית. ולא הּקרן את ּגֹובה -ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפי על אף ּבמלוה, הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיּׂשראל
הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ׁשּנתּגּיר אחר עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזקפן
הּיּׂשראל וגֹובה זה. נתּגּיר מעֹותיו ּבׁשביל יאמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

ּכֹוכב ים.עֹובד ִֵָ
.Êעֹובד להלואת ּבחּנם יּׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצוה

ּברּבית. ְִִִָּכֹוכבים
.Á,להפסד ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב מעֹותיו ׁשּיּתן לאדם ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָאסּור

- נתן ואם רׁשע. נקרא - ּכן והעֹוּׂשה הּוא. רּבית אבק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ּבּׂשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

חסיד. נקרא זה הרי - לּׂשכר ורחֹוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָלהפסד
.Ëלּקח מעֹות יּתן ולא ּׂשכר, למחצית חנוני מֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאין

ּתחת להֹוׁשיב ּביצים ולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּוסיחין עגלים ׁשמין ואין ּׂשכר, למחצית ׁשּלֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתרנגֹולין
עמלֹו ּׂשכר לֹו נתן ּכן אם אּלא ּׂשכר, למחצית ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפּטמן
ּכמֹו הפסדֹו, על יֹותר הּמתעּסק רוח יהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּומזֹונֹו.

הּׁשּתפּות. ּבענין ְְְִֵֶַַַָֻׁשּבארנּו
.Èעסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף

ּׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; עם הּׂשכר יצרף לא -ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן רּבית. לידי ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹונמצאּו
הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאֹו

הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ְְִִֵֶֶַַָּביד
.‡Èעיניו נתן ּכיצד? אֹותֹו. לאחר אֹו הרּבית להקּדים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאסּור

זֹו - ׁשּילוהּו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָללוֹות
והיה מעֹותיו, לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת. רּבית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֻהיא
זֹו - אצלֹו ּבטלין ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּלח
רּבית. אבק זה הרי - ּכן ועּׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיא

.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום, לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו - ּדבר ּכל נׁש ׁשּנאמר: לפתחֹו; יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
מּקדם; ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגמרא

ּדבר. ּכל נׁש ֱֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.‚Èּפלֹוני איׁש ּבא אם ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי. ותׁשקהּו ותאכילֹו ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר, ּפלֹוני. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Èאדם לֹוקח ּכיצד? ּומּתרין. רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבפחֹות חברֹו ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָֻׁשטרֹותיו
אסרה ׁשּלא דינרין; מאה לפלֹוני ׁשּילוה ּכדי דינר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלחברֹו
אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן הּבאה רּבית אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

נתן ׁשּלא ׁשּילוני; לפלֹוני ואמר זה דינר ל הא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלחברֹו:
אמירה. ּׂשכר ְֲִֶַָָאּלא

.ÂËהערמת מּפני לעּׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
לי, אין מנה לֹו: אמר מנה; הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן ּבמנה; לי יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית, הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועּׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, מאה מּמּנּו מֹוציא הּוא ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

לא - ּבידֹו ממׁשּכנת ּׂשדה ׁשהיתה מי וכן ויּׂשּכירּכאן. יחזר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
עֹומד זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה
מעֹותיו ּבׁשביל חדׁש ּבכל ּׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּבּׂשדהּו

ְִֶָׁשהלוהּו.
.ÊËאת למּׂשּכיר דֹומה זה ׁשאין הּדינרין. להּׂשּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאסּור

דינרין ּומביא אּלּו מֹוציא וזה ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלי,
רּבית. אבק זה ונמצא ְְֲֲִִִִֵֶַָאחרים,

.ÊÈּכל על הּקצּוב הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
ידֹו על ונתן ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן ׁשּלא זה ידי על ואיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאיׁש
מּתר. זה הרי - מּדינר יתר ּבֹו ׁשּמׁשּתעּבד ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻדינר,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

חּטים‡. סאתים אֹו דינרים, ּבחמּׁשה סלע חברֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ּוסאה, ּבסלע סלע אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלׁש,
הרי - ׁשהּו ּכל ּבתֹוספת הלואה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָודינר,
חברֹו, את הּמלוה וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר, וקצב ּבפחֹות, מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
ּבחּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ההלואה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת
ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּפרֹות ּכל הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל ּבאסמכּתא, חצר ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹאֹו

ו אֹותן. ּומחזיר רּבית, קנהׁשאכל [ׁשּלא] מי לכל הּדין הּוא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשאם מּפני הּפרֹות; את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקנין
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי - הּפרֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאכל
מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - מאּלּו חּוץ רּבית מּׁשּום ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאסּור
רּבית. אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה. ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה

ּבּדּינין. מֹוציא ְִִֵַַָואינֹו
ּבֹו·. ׁשּיעּׂשה ּכדי עבּדֹו את ימׁש לא - חברֹו את ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּמלוה

ּבחצרֹו ידּור ולא ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה,
ּבעל ּדר ואין לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּנם,
לא ואם ּׂשכר. לֹו להעלֹות צרי - ּדר ואם להּׂשּכיר. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהחצר
ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי - לֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעלה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהפירות1) באסמכתא מוכר ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש, סאתיים או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר
אם לו ואמר השדה על מלווה ודין חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא חבירו מלווה ודין הם, ריבית שאכל
בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי כשיהיו ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע זמן עד לי תחזיר לא

ניכוי.
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ּבמלוה עליו זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם והרּבית; הּקרן את ּגֹובה -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלוה ּכֹוכבים עֹובד אבל הרּבית. ולא הּקרן את ּגֹובה -ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפי על אף ּבמלוה, הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיּׂשראל
הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ׁשּנתּגּיר אחר עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזקפן
הּיּׂשראל וגֹובה זה. נתּגּיר מעֹותיו ּבׁשביל יאמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

ּכֹוכב ים.עֹובד ִֵָ
.Êעֹובד להלואת ּבחּנם יּׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצוה

ּברּבית. ְִִִָּכֹוכבים
.Á,להפסד ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב מעֹותיו ׁשּיּתן לאדם ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָאסּור

- נתן ואם רׁשע. נקרא - ּכן והעֹוּׂשה הּוא. רּבית אבק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ּבּׂשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

חסיד. נקרא זה הרי - לּׂשכר ורחֹוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָלהפסד
.Ëלּקח מעֹות יּתן ולא ּׂשכר, למחצית חנוני מֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאין

ּתחת להֹוׁשיב ּביצים ולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּוסיחין עגלים ׁשמין ואין ּׂשכר, למחצית ׁשּלֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתרנגֹולין
עמלֹו ּׂשכר לֹו נתן ּכן אם אּלא ּׂשכר, למחצית ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפּטמן
ּכמֹו הפסדֹו, על יֹותר הּמתעּסק רוח יהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּומזֹונֹו.

הּׁשּתפּות. ּבענין ְְְִֵֶַַַָֻׁשּבארנּו
.Èעסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף

ּׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; עם הּׂשכר יצרף לא -ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן רּבית. לידי ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹונמצאּו
הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאֹו

הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ְְִִֵֶֶַַָּביד
.‡Èעיניו נתן ּכיצד? אֹותֹו. לאחר אֹו הרּבית להקּדים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאסּור

זֹו - ׁשּילוהּו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָללוֹות
והיה מעֹותיו, לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת. רּבית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֻהיא
זֹו - אצלֹו ּבטלין ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּלח
רּבית. אבק זה הרי - ּכן ועּׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיא

.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום, לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו - ּדבר ּכל נׁש ׁשּנאמר: לפתחֹו; יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
מּקדם; ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגמרא

ּדבר. ּכל נׁש ֱֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.‚Èּפלֹוני איׁש ּבא אם ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי. ותׁשקהּו ותאכילֹו ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר, ּפלֹוני. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Èאדם לֹוקח ּכיצד? ּומּתרין. רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבפחֹות חברֹו ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָֻׁשטרֹותיו
אסרה ׁשּלא דינרין; מאה לפלֹוני ׁשּילוה ּכדי דינר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלחברֹו
אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן הּבאה רּבית אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

נתן ׁשּלא ׁשּילוני; לפלֹוני ואמר זה דינר ל הא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלחברֹו:
אמירה. ּׂשכר ְֲִֶַָָאּלא

.ÂËהערמת מּפני לעּׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
לי, אין מנה לֹו: אמר מנה; הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן ּבמנה; לי יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית, הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועּׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, מאה מּמּנּו מֹוציא הּוא ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

לא - ּבידֹו ממׁשּכנת ּׂשדה ׁשהיתה מי וכן ויּׂשּכירּכאן. יחזר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
עֹומד זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה
מעֹותיו ּבׁשביל חדׁש ּבכל ּׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּבּׂשדהּו

ְִֶָׁשהלוהּו.
.ÊËאת למּׂשּכיר דֹומה זה ׁשאין הּדינרין. להּׂשּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאסּור

דינרין ּומביא אּלּו מֹוציא וזה ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלי,
רּבית. אבק זה ונמצא ְְֲֲִִִִֵֶַָאחרים,

.ÊÈּכל על הּקצּוב הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
ידֹו על ונתן ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן ׁשּלא זה ידי על ואיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאיׁש
מּתר. זה הרי - מּדינר יתר ּבֹו ׁשּמׁשּתעּבד ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻדינר,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

חּטים‡. סאתים אֹו דינרים, ּבחמּׁשה סלע חברֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ּוסאה, ּבסלע סלע אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלׁש,
הרי - ׁשהּו ּכל ּבתֹוספת הלואה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָודינר,
חברֹו, את הּמלוה וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר, וקצב ּבפחֹות, מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
ּבחּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ההלואה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת
ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּפרֹות ּכל הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל ּבאסמכּתא, חצר ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹאֹו

ו אֹותן. ּומחזיר רּבית, קנהׁשאכל [ׁשּלא] מי לכל הּדין הּוא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשאם מּפני הּפרֹות; את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקנין
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי - הּפרֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאכל
מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - מאּלּו חּוץ רּבית מּׁשּום ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאסּור
רּבית. אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה. ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה

ּבּדּינין. מֹוציא ְִִֵַַָואינֹו
ּבֹו·. ׁשּיעּׂשה ּכדי עבּדֹו את ימׁש לא - חברֹו את ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּמלוה

ּבחצרֹו ידּור ולא ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה,
ּבעל ּדר ואין לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּנם,
לא ואם ּׂשכר. לֹו להעלֹות צרי - ּדר ואם להּׂשּכיר. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהחצר
ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי - לֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעלה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהפירות1) באסמכתא מוכר ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש, סאתיים או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר
אם לו ואמר השדה על מלווה ודין חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא חבירו מלווה ודין הם, ריבית שאכל
בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי כשיהיו ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע זמן עד לי תחזיר לא

ניכוי.



deleצד deln zekld - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין אם ,לפיכ ּבחצרֹו. ְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָֹוידּור
ּכנגד הּׂשכר היה אם החֹוב, מן ּבּה ׁשּדר החצר ּׂשכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלנּכֹות
ׁשאם הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא הּכל, לֹו מנּכה אינֹו - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהחֹוב
ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי - כלּום ּבלא אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹּתסּלק

ּבּדּינין. יֹוצאה אינּה רּבית ְֲִִִֵַַַַָָָואבק
חֹובֹו,‚. ּתבע זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי: ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

זה הרי - חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי ּדּור הּלוה: לֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואמר
תּתן לא ׁשּנאמר: הלואה; ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבק

.ּבנׁש ְֶֶלֹו
תחזיר„. לא אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי
מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל מנּכה לפיכ אסמכּתא. ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּפני
לא אם הּמֹוכר: לֹו אמר אם אבל ּתֹורה. ׁשל רּבית ֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
לֹו והביא מעכׁשו, אֹותּה קנה ׁשנים, ׁשלׁש עד ל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאחזיר
ּכל הרי - ׁשלׁש לאחר לֹו הביא ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ְְֲִֵֵֵֵַַָָָּבתֹו

לּלֹוקח. ֵֵַַַהּפרֹות
לי‰. לכׁשּיהיּו לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ּׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

- ׁשאכל הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי לי ּתחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמעֹות
לֹו אמר אם אבל ּבּדּינין. אֹותם ּומֹוציאין קצּוצה, ְֲִִִִִִַַַָָָָָרּבית
זה קרקע ל אחזיר אני מעֹות ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָהּלֹוקח

מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות אֹוכל והּלֹוקח מּתר, -ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻ
.Âלֹו אמר אם הּדמים: מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר

מּׁשניהם אחד ּכל - מעֹותי ּכׁשעּור קנה לּלֹוקח: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמֹוכר
לכׁשּתביא לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹוכל
הּפרֹות לאכל אסּורים ׁשניהם - מעכׁשו ּתקנה הּמעֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאר
הּמעֹות, ׁשאר הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּיד:
ּבׁשביל ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָונמצאת
ׁשּמא - אסּור הּלֹוקח וכן הּלֹוקח; אצל לֹו ׁשּנׁשארּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמעֹות
אצל לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ׁשּיּנתנּו עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין לפיכ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר.
ּתקנה הּמעֹות ׁשאר לכׁשּתביא הּמֹוכר: לֹו אמר מהן. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחד
אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מעכׁשו, קנה הּמֹוכר: לֹו אמר מּמּנּו. מֹוציאין - ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
ּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - אצל חֹוב הן הרי הּמעֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשאר

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין - הּמֹוכר אכל ְִִִִֵֶֶַַַַָָָואם
.Êעל ּׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ׁשאינֹו ּפי על אף הּמׁשּכֹונא, ימי ּכל ּפרֹותיה ׁשּיאכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמנת
ּבּדינין. יֹוצאּה ואינּה רּבית, אבק זֹו הרי - ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמנּכה
אין ׁשהרי ּבית, לממׁשּכן ּדֹומה הּׂשדה את הממׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאין
ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ההלואה, ּבעת מצּויין ּפרֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׂשדה

היא ּולפיכ ועבֹודתּה, ּבזריעתּה ׁשּיפסיד ואפׁשר ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשם
ּבאסמכּתא; ׁשּמכר למי דֹומה הּמׁשּכֹונא אין וכן רּבית. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאבק
ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, גמר לא ּבאסמכּתא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּמֹוכר
ׁשהּמׁשּכֹונא הּגמרא, מן יראה וכזה לפרֹותיו. זה גּוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהקנהּו
ּכמֹו ּׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין רּבית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבק
מׁשּכֹונא הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת רּבֹותי. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹורּו
ּומׁשּכֹונא רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונא קצּוצה, רּבית ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשהיא
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? מּתרת. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהיא
רּבית זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון
ואכלן ּפרֹות ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשדה לֹו מׁשּכן ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָקצּוצה.
ּבנּכּוי ּבּה וכּיֹוצא חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית. אבק זֹו הרי -ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
מּתר. זה הרי - ּבנּכּוי ּׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זה הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּבהן לֹו ּומׁשּכן דינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
ּכסף מעה ל מנּכה הריני הּמלוה: לֹו ואמר ּׂשדהּו, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחצרֹו
ׁשּלי, ּפרֹותיו ּכל ׁשּיהיּו ּכדי זֹו, קרקע ּבּׂשכר ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכל
מּתר. - ּבּה וכּיֹוצא ּובּׂשדה אסּור, - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבחצר

.Áּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונא ׁשּכל ּגאֹונים: מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
להפריׁש הּדבר לעמק ירדּו ולא קצּוצה. רּבית היא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
הּגמרא. חכמי ּדברי להן נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ּׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין
ּבין ּבחצר ּבין אסּור - ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונא, ׁשּכל הֹורּו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
ּכיצד? הּזאת: ּבּדר אּלא מּתרת מׁשּכֹונא להם ואין ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּׂשדה.
ּׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ּומׁשּכן דינרין, מאה ׁשהלוהּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ׁשנים עּׂשר ׁשאחר עּמֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהתנה
היה אפּלּו ׁשנים, עּׂשר ּכל ּפרֹותיה לאכל מּתר זה הרי -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ּבכל ּדינרים אלף ׁשוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּׂשכרּה

התנ אם וכן ּבפחֹות. זמןׁשּׂשכר ׁשּכל עּמֹו: הּׂשדה ּבעל ה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
- מּמּנה ויסּלקֹו ׁשנה ּבכל עּׂשר לֹו יחּׁשב מעֹות, לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיביא
מחּׁשב ׁשּירצה, זמן ׁשּכל הּלוה: התנה אם וכן מּתר. זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהרי
זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ּׁשּדר מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
מּתר, - ׁשּבּׂשכירּות ּתנאי וכל ּכּׂשכירּות, אּלא זה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻמּתר.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

קצּוב‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את 2הּמלוה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ּכל4ויסּתּלק3אֹו אֹוכל הּמלוה והיה , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבלא5ּפרֹותיה אֹותֹו מסּלקין אין - חֹובֹו ּכׁשעּור אכל אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשהֹוציא6כלּום ּכמי זה הרי - מעֹות ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ

מעֹותיו על יתר אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּבּדּינין. 7מּמּנּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השכר.1) על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים במקום משכנתא וסידור קרקע על משכונה דין יוכל2)מבאר לא שהמלווה
הקצוב. הזמן לפני החוב פירעון הקצוב.3)לדרוש הזמן בתוך לללווה.4)אפילו ויחזירו השדה מן כמו5)המלווה באיסור,

לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים מקום בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם בפרק שנתבאר
סז:) בגמרא (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש הקצוב ִהזמן

ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות שני בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אלא6)אבל סז. מציעא בבא
ב). הלכה שם (ראה הדיינים שיראו כפי החוב.7)מנכים מעות

dele deln zekld - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין אין -8 ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ואכל יתֹומים, ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמׁשּכֹונא.
חֹובֹו על יתר אכל כלּום; ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ְְְְִִֵַַַָָֹׁשעּור

הּיתר מּמּנּו מֹוציאין אין לׁשטר.9- מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מ מחּׁשבין ממׁשּכנתּכיצד זֹו ּׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? ּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וּׂשדה דינר, ּבמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלֹו
הּׂשדה מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבמאה
אֹומרים - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת

ּוכאּלּו10לֹו ּכלּום. ל ואין ּבמאתים, הּפרֹות מן אכלּת הרי :ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אחת ּומׁשּכֹונא אחד ׁשטר ׁשטרֹות .11הּׁשני ְְְְֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנהגּו·. -12מקֹום מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל הּמלוה לסּלק ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפרׁש צרי ואין ׁשּפרׁש, ּכמֹו זה מקֹום13הרי וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנהגּו
סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש. ּכמֹו עד14זה לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חדׁש. עּׂשר ְֵֶָָֹׁשנים
והתנה‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום

הּמלוה זה15עּמֹו הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
לסּלקֹו יכֹול עד16אינֹו מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, לֹו17סֹוף ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לקנֹות צרי זה הרי - ּכ.18מעֹותיו על מּידֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָ

עת19הּמׁשּכֹונא„. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגם ּבמקֹום , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מלוה20ׁשּיביא ׁשל חֹוב ּבעל אין - מּמּנה21מעֹותיו 22גֹובה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּקרקע מן ׁשּגֹובה ּפי23ּכדר ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה24ׁשנים ּוׁשביעית נֹוטל25; אינֹו - אֹותֹו ּוכׁשּמסּלק . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

לארץ ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות קדם26אפּלּו אֹותן הגּביּה ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה - ְְְְֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּלקֹו

הימּנּו27זמּנֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ּפי28- ּבּה נֹוטל והּבכֹור ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה הּׁשביעית ואין .29ׁשנים; ְְְְְִִִֵַַַַָ

זֹו‰. ׁשּמׁשּכֹונא ּפי על ּכמֹו30אף רּבית, ואבק היא אסּורה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ
לעֹובדי31ׁשּבארנּו אֹו ּבטעּות, זה מנהג ׁשּיהיה אפׁשר , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מדינה,32ּכֹוכבים ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל דר אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

הּמנהג אחר הֹולכין רּבית ואבק ׁשהֹורה,33הֹואיל מי ויׁש . ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּבנּכּוי הּמׁשּכֹונא .34ׁשּזאת ְְִֶַַָֹ

.Âהעֹובד וחזר ליּׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעֹובד
להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - אחר ליּׂשראל ּומכרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלא ּבחצר דר אּלא הּיּׂשראל, ׁשּקנה מעת לּיּׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּׂשכר

לֹו35ּׂשכר ׁשּיׁש הּמעֹות את ּכֹוכבים העֹובד לֹו ׁשּיחזיר עד ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבדיניהם הממׁשּכן ּברׁשּות הּוא ׁשהרי זֹו; חצר עד36על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ויסּתּלק. מעֹותיו לֹו ְְְִִֵֵֶַָׁשּיּתן
.Êהּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ּׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיצד.8) בסמוך מבאר מפקינן9)רבינו לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי אכל ליה; מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת בשאר11)למלווה.10)מיניה" אבל יתומים. של הקרקע הייתה אם

שבשטר ומההלוואה בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם מחוייב הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם
המותר. את וגובה הדיינים עיני ראות לפי מנכים ייתכן13)שם.12)השני איך תשאל ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן

זה מנהג שיהיה אפשר ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה
וכו'. משנה14)בטעות והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש משנה (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק, שלא שנהגו במקום

המלוה). סילוק בעניין וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים, משנה וכרש"י).15)והכסף (שם, מעות מתן בשעת ִ
במשכונא.16) מתנה כך בשכירות תנאי מתנה שאדם עצמו.17)שכשם כיוון18)מדעת ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,

בעלמא, דברים אלה התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על להתנות המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
שם). מקומות ובכמה ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב. סימן דעה יורה יוסף (בית בו לחזור סז:19)ויכול שם

ממנו.21)הלווה.20) לווה הזה המלווה.22)שהמלווה קניין23)מיורשי לאביהם אין עת, בכל לסלקו יכול והלווה הואיל
כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו הפירות לשיעבוד אלא הקרקע בגוף

ז). הלכה יא (פרק האחרים24)שיתבאר הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש הבכור שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
להלן (כמבואר אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות שהם - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו

שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו הממושכן והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג שאין25)פרק
של לפי ה), הלכה ג פרק למעלה (כמבואר משמטת שאינה משכון כל כדין משמטתדינה שביעית אין המשכון על המלווה אמרו א

הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל הוא הרי - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול הלווה שאין במשכון ִאלא
שאין שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון לדרוש יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה משמטת למה
שאם לנו יצא כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו פרע לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
משנה). (מגיד החוב פירעון עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון זמן שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו

המלווה.26) בהם זכה ולא נפלו לווה של בשדה קכה.27)כי בתרא בבא בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדרך28)כדעת שם,
המשכונא. סוף עד למלוה קנויה שהיא לפי - הקרקע מן משנה29)שגובה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט פרק עיין

אוכל.30)שם. שהמלווה הפירות בעד ניכוי ז.31)בלי הלכה הקודם העובד32)בפרק עם הישראל של במשכנתא כלומר,
ישראל. בדיני קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו כוכבים העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין רי"ף33)כוכבים

להוציא. נזקקין דין בית ואין שם.34)שם. רבינו, לדעת - מותרת כשהקונה35)שהיא שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
בעד הדיור שכר נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור - עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל לא
הקונה עליו קיבל שאפילו סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם שכן משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת

שם. ראה מותר. לזמן.36)- כמכר המשכנתא את שדנים הגויים, בדיני



צה dele deln zekld - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין אין -8 ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ואכל יתֹומים, ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמׁשּכֹונא.
חֹובֹו על יתר אכל כלּום; ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ְְְְִִֵַַַָָֹׁשעּור

הּיתר מּמּנּו מֹוציאין אין לׁשטר.9- מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מ מחּׁשבין ממׁשּכנתּכיצד זֹו ּׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? ּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וּׂשדה דינר, ּבמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלֹו
הּׂשדה מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבמאה
אֹומרים - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת

ּוכאּלּו10לֹו ּכלּום. ל ואין ּבמאתים, הּפרֹות מן אכלּת הרי :ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אחת ּומׁשּכֹונא אחד ׁשטר ׁשטרֹות .11הּׁשני ְְְְֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנהגּו·. -12מקֹום מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל הּמלוה לסּלק ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפרׁש צרי ואין ׁשּפרׁש, ּכמֹו זה מקֹום13הרי וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנהגּו
סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש. ּכמֹו עד14זה לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חדׁש. עּׂשר ְֵֶָָֹׁשנים
והתנה‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום

הּמלוה זה15עּמֹו הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
לסּלקֹו יכֹול עד16אינֹו מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, לֹו17סֹוף ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לקנֹות צרי זה הרי - ּכ.18מעֹותיו על מּידֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָ

עת19הּמׁשּכֹונא„. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגם ּבמקֹום , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מלוה20ׁשּיביא ׁשל חֹוב ּבעל אין - מּמּנה21מעֹותיו 22גֹובה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּקרקע מן ׁשּגֹובה ּפי23ּכדר ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה24ׁשנים ּוׁשביעית נֹוטל25; אינֹו - אֹותֹו ּוכׁשּמסּלק . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

לארץ ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות קדם26אפּלּו אֹותן הגּביּה ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה - ְְְְֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּלקֹו

הימּנּו27זמּנֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ּפי28- ּבּה נֹוטל והּבכֹור ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה הּׁשביעית ואין .29ׁשנים; ְְְְְִִִֵַַַַָ

זֹו‰. ׁשּמׁשּכֹונא ּפי על ּכמֹו30אף רּבית, ואבק היא אסּורה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ
לעֹובדי31ׁשּבארנּו אֹו ּבטעּות, זה מנהג ׁשּיהיה אפׁשר , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מדינה,32ּכֹוכבים ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל דר אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

הּמנהג אחר הֹולכין רּבית ואבק ׁשהֹורה,33הֹואיל מי ויׁש . ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּבנּכּוי הּמׁשּכֹונא .34ׁשּזאת ְְִֶַַָֹ

.Âהעֹובד וחזר ליּׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעֹובד
להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - אחר ליּׂשראל ּומכרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלא ּבחצר דר אּלא הּיּׂשראל, ׁשּקנה מעת לּיּׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּׂשכר

לֹו35ּׂשכר ׁשּיׁש הּמעֹות את ּכֹוכבים העֹובד לֹו ׁשּיחזיר עד ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבדיניהם הממׁשּכן ּברׁשּות הּוא ׁשהרי זֹו; חצר עד36על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ויסּתּלק. מעֹותיו לֹו ְְְִִֵֵֶַָׁשּיּתן
.Êהּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ּׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיצד.8) בסמוך מבאר מפקינן9)רבינו לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי אכל ליה; מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת בשאר11)למלווה.10)מיניה" אבל יתומים. של הקרקע הייתה אם

שבשטר ומההלוואה בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם מחוייב הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם
המותר. את וגובה הדיינים עיני ראות לפי מנכים ייתכן13)שם.12)השני איך תשאל ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן

זה מנהג שיהיה אפשר ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה
וכו'. משנה14)בטעות והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש משנה (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק, שלא שנהגו במקום

המלוה). סילוק בעניין וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים, משנה וכרש"י).15)והכסף (שם, מעות מתן בשעת ִ
במשכונא.16) מתנה כך בשכירות תנאי מתנה שאדם עצמו.17)שכשם כיוון18)מדעת ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,

בעלמא, דברים אלה התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על להתנות המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
שם). מקומות ובכמה ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב. סימן דעה יורה יוסף (בית בו לחזור סז:19)ויכול שם

ממנו.21)הלווה.20) לווה הזה המלווה.22)שהמלווה קניין23)מיורשי לאביהם אין עת, בכל לסלקו יכול והלווה הואיל
כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו הפירות לשיעבוד אלא הקרקע בגוף

ז). הלכה יא (פרק האחרים24)שיתבאר הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש הבכור שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
להלן (כמבואר אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות שהם - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו

שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו הממושכן והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג שאין25)פרק
של לפי ה), הלכה ג פרק למעלה (כמבואר משמטת שאינה משכון כל כדין משמטתדינה שביעית אין המשכון על המלווה אמרו א

הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל הוא הרי - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול הלווה שאין במשכון ִאלא
שאין שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון לדרוש יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה משמטת למה
שאם לנו יצא כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו פרע לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
משנה). (מגיד החוב פירעון עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון זמן שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו

המלווה.26) בהם זכה ולא נפלו לווה של בשדה קכה.27)כי בתרא בבא בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדרך28)כדעת שם,
המשכונא. סוף עד למלוה קנויה שהיא לפי - הקרקע מן משנה29)שגובה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט פרק עיין

אוכל.30)שם. שהמלווה הפירות בעד ניכוי ז.31)בלי הלכה הקודם העובד32)בפרק עם הישראל של במשכנתא כלומר,
ישראל. בדיני קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו כוכבים העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין רי"ף33)כוכבים

להוציא. נזקקין דין בית ואין שם.34)שם. רבינו, לדעת - מותרת כשהקונה35)שהיא שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
בעד הדיור שכר נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור - עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל לא
הקונה עליו קיבל שאפילו סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם שכן משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת

שם. ראה מותר. לזמן.36)- כמכר המשכנתא את שדנים הגויים, בדיני
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ּפרֹותיה לא37אֹוכל זֹו קרקע לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
אּלּו ּבדמים לי אּלא אסּור38ּתמּכרּנה זה הרי אמר39- ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

מלוה אני ּכן מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא ּתמּכרּנה אל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
מּתר זה הרי - 40אֹות. ְֲֵֶָֻ

.Áהּקרקע ּבּׂשכר להרּבֹות את41מּתר לֹו הּׂשּכיר ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֻ
ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר
הרי ּבחדׁש, חדׁש ּׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה; ּבכל סלעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעּׂשר

מּתר זה הרי - חדׁש ּבכל ּבסלע .42היא ְְֲִֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ëלֹו:43הּמּׂשּכיר ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעּׂשרה לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לי הּׂשדה44ּתן את ּבהן ׁשאפרנס זּוז ל45מאתים אּתן ואני , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יפרנס ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה ּבכל ּכֹור עּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשנים

ּׂשכרּה יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה אם47יֹותר46את וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לֹו: ואמר ּבׁשנה, דינרין ּבעּׂשרה ספינה אֹו חנּות לֹו ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָהּׂשּכיר

חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי ואצּיר48ּתן ּנהזֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ואני49ואכּירּנה ּתׁשמיׁשיה, ּוכלי זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּתר זה הרי - ׁשנה ּבכל ּדינר עּׂשר ׁשנים ל אבל50אעלה . ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי זּוז מאתים לי ּתן לֹו: אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם

ּבסחֹורה אֹוציאם מּלחין,51אֹו ּבהן אּׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור זה הרי - ּבּׂשכר ל אעלה .52ואני ְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָ

.Èהאדם ּבּׂשכר להרּבֹות עּׂשה53אסּור לֹו: יאמר לא ּכיצד? . ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹ
עּמ אעּׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר .54ּבׁשבּוע ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
.‡È55מּתרעּמ ואנּכׁש הּיֹום עּמי נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻ

יאמר לא אבל למחר. עּמ ואעּדר הּיֹום עּמי עדר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹלמחר,
עּמ ואעּדר עּמי נּכׁש ימי56לֹו: ּכל .עּמ ואנּכׁש עּמי עדר , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

אחת57גריד רביעה58- ימי וכל לֹו:59, יאמר ולא אחת. - ְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹ
טרח ׁשהרי ּברביעה; עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחרׁש

הּגׁשמים ּבימֹות ּבזה.61יתר60החריׁשה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
.·Èהּפֹועל את ּבימי62הּׂשֹוכר עּמֹו לעּׂשֹות החרף ּבימי ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
הּׂשכר63הּקר לֹו ונתן יֹום, ּבכל ׁשוה64ּבדינר ּׂשכרֹו והרי , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנראה מּפני אסּור, זה הרי - יֹום ּבכל סלע החרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבימי
לֹו: אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. לֹו ׁשּיֹוזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכמלוה

מהּיֹום עּמי על65עּׂשה אף יֹום, ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן ועד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
והּוא הֹואיל מּתר; זה הרי - יֹום ּבכל סלע ּׂשכרֹו ׁשּׁשוה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּפי
מעֹותיו, ּׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו - מעּתה לעּׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמתחיל

ּבּׂשכרֹו לֹו ּונתנן .66ׁשהקּדים ְְְִִִֶָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

קרקע‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור
הן הרי הּדמים, לי ּתּתן מעכׁשו אם לֹו: ואמר מּטלטלין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָאֹו
ּבעּׂשרים ׁשּל הם הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּל
עּׂשרים ׁשּנֹוטל ּכמי דֹומה ׁשּזה רּבית, אבק זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּומאה
ּפלֹוני. זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשביל
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא לּתן חּיב אינֹו - ּבּדין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשיתּבעּנּו
אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ממּכרֹו יחזיר אֹו הּמכר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעת
ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אין37) בהכרח - בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו ולדעת וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
בה שנזכר הברייתא לפרש משנה).לך (מגיד פירות אוכל כשהלווה אלא משווייה38)"בית" פחות זה וסכום וכך, כך בסכום

שם). ההלוואה.39)(רש"י מחמת בפחות המדובר40)שמוכרו בהכרח - היא אסמכתא והרי השדה קונה היאך תשאל ואם שם.
תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה מהלכות ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו מעכשיו באמר פה,

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין והיתרו ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי סה.41)אלו, אמרו42)שם בזה והטעם
בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות). זמן (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל פי על (שם) בגמרא
השכירות שער הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי כי - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע", הוא הרי
ודווקא בפחות. ומשכירו המעות הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר היא הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק.

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף אסור המכר על אבל סט:43)בשכירות, הלוויני.44)שם בזיבול,45)כלומר,
וכו'. וחרישה השדה.46)ניכוש שתוציא (הפירות) זיבורית.47)הריווח שדה מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,

"החנות".48) להיות שצריך הקונה.49)נראה עין את למשוך צרכי50)כדי את יתקן או החנות את ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - למקום.51)הספינה ממקום בספינה הובלתה הח52)לשם בגוף המעות משקיע שאינו מאחר אושם, נות

המעות. המתנת בשביל השכר תוספת הרי - ח53)הספינה בהלכה למעלה שנתבאר בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
של ואם סלעים, עשר שכרי הרי - מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר
משנה). (מגיד אמור באדם גם לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות זה כלל כי חודש, בכל סלע שכרי הרי - בחודש חודש

עימך".54) ואעדור עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר מה מתוך עה.55)יוצא מפני56)שם פלוני, לזמן
קשה. במלאכה לפרוע עליו מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה זו מלאכה לשון57)שפעמים גריד, החמה. ימות

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית הארץ" "יבשה הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו להם58)יובש אחד דין
מחבירו, ארוך אחד יום שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש גריד של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר

בכך. להקפיד אדם בני דרך (מפרה)59)שאין רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא תרביע לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
ו:). (תענית הקרקע לחה.60)את הגריד.61)כשהשדה ימי פו.62)מאשר בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו

העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו ביום.65)בשעה בו לעבוד מתחיל לדין66)והוא דומה זה והרי בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שומרי1)שנתבאר ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני בזול פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו ואם יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר ודין השדות,
ס משכיר ביצים.ודין על להושיבה תרנגולת השכרת ודין ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, פינה

dele deln zekld - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואינֹו אסּור; זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמי
היתה אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים, אּלא לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָנֹותן

ֶֶַקּימת.
ועד·. מּכאן לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו חפץ מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

עּׂש מּידׁשנים [לי] ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה הרי - חדׁש ר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִִֵֵָּבפחֹות,

ּבׁשנים‚. לֹו ּומכרּה דינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
ּברׁשּות היא הרי ּתּקלה ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על הּקיץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
אבדה ׁשאם מּתר; זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמֹוכר
למכרּה מצא לא ואם ּכלּום, מׁשּלם אינֹו - נׁשּברה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹאֹו
לֹו מכרּה אם וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה - ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּולהרויח
ּבׁשביל ּׂשכר יהיה ׁשנים על הּיתר לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשנים,
ׁשּתרצה ּכמֹו למכרּה ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ּפי על אף מּתר, זה הרי - לי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזירה

הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה ְְְִִִֵֶֶַַָאֹו
ּדמיהן„. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ויּתן לקנֹותן הּלֹוקח אֹותן ּתבע ואם ּבעּׂשרה; מֹוכרן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּיד,
למכרן מּתר זה הרי - עּׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עּׂשר ׁשנים עד עּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עּׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עּׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעּׂשר, עּתה, ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר,
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל ויהיה ּבזֹול, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעגל
והּכחׁש הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות - ּכחׁש אֹו מת אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

ּתמיד. מצּוי ּדבר ְִִַָָָָָוהּמיתה
.Âהּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּייבׁשּו עד ּבזֹול אֹותן קֹונה והּוא ּביקר, ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשּיּכרתּו,
ׁשּנמצא מחּברים, ּכׁשהם ּבהן להּפ צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻויּכרתּו
הּמעֹות נמצאּו - הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹּכקֹונה

ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,
.Êהּגרן מן ּבזֹול ּבּׂשכרן חּטים להם ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומרי

ּבּגרן, ּבמלאכה עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואם הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכדי
וזה ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכ עּׂשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הּגרן. עד ּׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלקחּו
.Áהּׂשדה מן אֹותן מסּלקין הּׂשדֹות ּבעלי ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאריסין

סאין, ארּבע חמר זרע ּבכל האריסין להם ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבניסן,
סאין ׁשׁש מהן ונטל אּיר, עד ּׂשדהּו ּבתֹו אריסין זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּניח

רּבית. ׁשם ואין מּתר, זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָֻ
.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח

לֹו הֹוסיף זמן לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
לֹו, הֹוסיף ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבּמּדה

ּתנאי. ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - רצה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹואּלּו

.Èאם לֹו: ולֹומר לחברֹו יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
הֹוזילה אם אבל ,ּברׁשּות - ּפלֹוני יֹום עד מּכאן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהחמיצה
הרי הּזֹול, עליו ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי; היא הרי - הֹוקירה ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
לאדם מּתר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּולהפסד. לּׂשכר קרֹוב ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה

נֹוטלןל ואינֹו ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו קנֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הּיין ולֹוקח החמץ ּומחזיר ּבֹודק, ּוכׁשּנֹוטלן טבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעד
- ׁשהחמיצּו ואּלּו טֹוב, יין אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב;
אחר עד הּדבר נֹודע לא אבל להחמיץ, ראּויין היּו ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּתחּלה

ְַַהּזמן.
.‡È,נׁשּברה ואם ּׂשכרּה, ולּטל הּספינה לּׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום

מּתר. זה הרי - ּׂשכרּה על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להּׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁשקלֹו. ּׁשּפחת מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּודמי
.·Èאבק ׁשהּוא מּפני מּיּׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין

וקּבלם צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע, והחלב והּולדֹות הּגּזֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים, עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי - ּדמיהם מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם;
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן, ּבעל עליו קּבל אם ,ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן הרי נטרפּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֻאם

ֶָּבזה.
.‚Èעּתה היא הרי מתה, אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

- חדׁש ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ּבׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעלי
מיתה. לאחר אּלא ּדמים, מחּיים עּׂשאּה ׁשּלא לפי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר;

.„Èהּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּׂשּכרת
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁשין ואין אפרֹוחים, ְְְְִִִִִִֵֵֶּבׁשני

.ÂËונתן רּבית, ׁשל דינרים ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין חמּׁשה, ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
נתן אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל חמּׁשה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו
ואֹותֹו עצמֹו הּכלי את מּמּנּו מֹוציאין - ּכלי אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָלֹו
ׁשלׁשה ּׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הּׂשּכיר עצמֹו. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּכסּות
ׁשהרי ארּבעה; מּמּנּו מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדינרין,

עליו. ׁשּקּבל זה, מקֹום מּמּנּו ּׂשכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבארּבעה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- הּׁשער יצא הּׁשער. ׁשּיצא עד הּפרֹות על ּפֹוסקין ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאין
הּׁשער היה ּכיצד? לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפֹוסקין;
עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע סאין ארּבע לּׁשּוק קבּוע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלחּטים
לֹו יּתן ואם סלעים; ועּׂשרים חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעל
סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, אחר חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאה
לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ּכלל, רּבית ּבזה אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבסלע
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפסק. ּבעת ּכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחּטים
היה אם אבל עליו; ׁשּפסק ּבעת הּמין מאֹותֹו ּכלּום ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממקום1) פירות מוליך ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים דין שם וכולל הכלים על או הפירות על פוסק דין מבאר
שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה קטנים. כשהם בזול פירות קונה ודין למקום,
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ואינֹו אסּור; זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמי
היתה אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים, אּלא לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָנֹותן

ֶֶַקּימת.
ועד·. מּכאן לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו חפץ מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

עּׂש מּידׁשנים [לי] ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה הרי - חדׁש ר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִִֵֵָּבפחֹות,

ּבׁשנים‚. לֹו ּומכרּה דינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
ּברׁשּות היא הרי ּתּקלה ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על הּקיץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
אבדה ׁשאם מּתר; זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמֹוכר
למכרּה מצא לא ואם ּכלּום, מׁשּלם אינֹו - נׁשּברה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹאֹו
לֹו מכרּה אם וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה - ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּולהרויח
ּבׁשביל ּׂשכר יהיה ׁשנים על הּיתר לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשנים,
ׁשּתרצה ּכמֹו למכרּה ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ּפי על אף מּתר, זה הרי - לי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזירה

הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה ְְְִִִֵֶֶַַָאֹו
ּדמיהן„. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ויּתן לקנֹותן הּלֹוקח אֹותן ּתבע ואם ּבעּׂשרה; מֹוכרן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּיד,
למכרן מּתר זה הרי - עּׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עּׂשר ׁשנים עד עּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עּׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עּׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעּׂשר, עּתה, ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר,
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל ויהיה ּבזֹול, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעגל
והּכחׁש הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות - ּכחׁש אֹו מת אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

ּתמיד. מצּוי ּדבר ְִִַָָָָָוהּמיתה
.Âהּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּייבׁשּו עד ּבזֹול אֹותן קֹונה והּוא ּביקר, ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשּיּכרתּו,
ׁשּנמצא מחּברים, ּכׁשהם ּבהן להּפ צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻויּכרתּו
הּמעֹות נמצאּו - הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹּכקֹונה

ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,
.Êהּגרן מן ּבזֹול ּבּׂשכרן חּטים להם ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומרי

ּבּגרן, ּבמלאכה עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואם הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכדי
וזה ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכ עּׂשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הּגרן. עד ּׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלקחּו
.Áהּׂשדה מן אֹותן מסּלקין הּׂשדֹות ּבעלי ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאריסין

סאין, ארּבע חמר זרע ּבכל האריסין להם ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבניסן,
סאין ׁשׁש מהן ונטל אּיר, עד ּׂשדהּו ּבתֹו אריסין זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּניח

רּבית. ׁשם ואין מּתר, זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָֻ
.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח

לֹו הֹוסיף זמן לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
לֹו, הֹוסיף ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבּמּדה

ּתנאי. ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - רצה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹואּלּו

.Èאם לֹו: ולֹומר לחברֹו יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
הֹוזילה אם אבל ,ּברׁשּות - ּפלֹוני יֹום עד מּכאן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהחמיצה
הרי הּזֹול, עליו ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי; היא הרי - הֹוקירה ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
לאדם מּתר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּולהפסד. לּׂשכר קרֹוב ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה

נֹוטלןל ואינֹו ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו קנֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הּיין ולֹוקח החמץ ּומחזיר ּבֹודק, ּוכׁשּנֹוטלן טבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעד
- ׁשהחמיצּו ואּלּו טֹוב, יין אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב;
אחר עד הּדבר נֹודע לא אבל להחמיץ, ראּויין היּו ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּתחּלה

ְַַהּזמן.
.‡È,נׁשּברה ואם ּׂשכרּה, ולּטל הּספינה לּׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום

מּתר. זה הרי - ּׂשכרּה על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להּׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁשקלֹו. ּׁשּפחת מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּודמי
.·Èאבק ׁשהּוא מּפני מּיּׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין

וקּבלם צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע, והחלב והּולדֹות הּגּזֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים, עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי - ּדמיהם מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם;
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן, ּבעל עליו קּבל אם ,ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן הרי נטרפּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֻאם

ֶָּבזה.
.‚Èעּתה היא הרי מתה, אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

- חדׁש ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ּבׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעלי
מיתה. לאחר אּלא ּדמים, מחּיים עּׂשאּה ׁשּלא לפי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר;

.„Èהּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּׂשּכרת
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁשין ואין אפרֹוחים, ְְְְִִִִִִֵֵֶּבׁשני

.ÂËונתן רּבית, ׁשל דינרים ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין חמּׁשה, ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
נתן אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל חמּׁשה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו
ואֹותֹו עצמֹו הּכלי את מּמּנּו מֹוציאין - ּכלי אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָלֹו
ׁשלׁשה ּׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הּׂשּכיר עצמֹו. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּכסּות
ׁשהרי ארּבעה; מּמּנּו מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדינרין,

עליו. ׁשּקּבל זה, מקֹום מּמּנּו ּׂשכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבארּבעה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- הּׁשער יצא הּׁשער. ׁשּיצא עד הּפרֹות על ּפֹוסקין ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאין
הּׁשער היה ּכיצד? לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפֹוסקין;
עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע סאין ארּבע לּׁשּוק קבּוע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלחּטים
לֹו יּתן ואם סלעים; ועּׂשרים חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעל
סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, אחר חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאה
לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ּכלל, רּבית ּבזה אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבסלע
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפסק. ּבעת ּכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחּטים
היה אם אבל עליו; ׁשּפסק ּבעת הּמין מאֹותֹו ּכלּום ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממקום1) פירות מוליך ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים דין שם וכולל הכלים על או הפירות על פוסק דין מבאר
שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה קטנים. כשהם בזול פירות קונה ודין למקום,
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נגמרה לא ׁשעדין ּפי על אף ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹלּמֹוכר
לא ׁשעדין ּפי על אף עליו לפסק מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻמלאכּתֹו
זה הרי - לּקֹוצרים ּתחּלה הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָיצא
על ּופֹוסק ּגדיׁש. הן ׁשעדין ּפי על אף החּטים על ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּפֹוסק
מּׁשּנתן - הּׁשמן ועל ּבעביט; ויּתנם הענבים מּׁשּיבצר ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיין
ּפֹוסק וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנה - הּסיד ועל ּבּמעטן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזיתים
ּדברים ּבּמה ׁשּלהן. ּביצים הּיֹוצר מּׁשּיעּׂשה חרּׂש ּכלי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל
על ּפֹוסק - ׁשחר עפר אבל לבן; עפרן ּבׁשהיה ְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹאמּורים?

ׁשהּואה מּפני נעּׂשּו, ׁשּלא ּפי על אף מּמּנּו הּנעּׂשין ּכלים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
עּמֹו ּפֹוסק וכן לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על ואף לּכל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמצּוי
מּפני זבל, לֹו ׁשאין ּפי על אף הּׁשנה ימֹות ּכל הּזבל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ּתמיד. מצּוי ִֶָָׁשהּוא
ּפֹוסק·. - ׁשּתים אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֻּכל

אם אּלא ּפֹוסק אינֹו - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֻעּמֹו
הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר ׁשהּוא ׁשּכיון הּׁשער; יצא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכן
לעֹולם ּבא לא ּוכמֹו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹזה
ׁשּייבׁש ּבּׁשמׁש הּנחה מחּסר ׁשהיה ּגדיׁש ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעדין.
הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָודיׁשה
עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה דיׁשה אּלא מחּסר ואינֹו יבׁש, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
לּכבׁשן והֹולכה ויּבּוׁש לפיפה מחּסרין ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּביצים
ואינן יבׁשין, היּו עליהן; ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוּׂשרפה
והּוא עליהן. ּפֹוסק - ּוּׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותֹו להֹוציא הּלֹוקח דר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻהּמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן
את‚. ולרּדֹות רחליו את ולגזז עּזיו את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

,ל מכּור חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּכּורּתֹו,
- ל מכּור רֹודה ּׁשּכּורּתי מה ,ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָמה
מכּור וכ ּכ חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: אמר אבל מּתר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
,וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי מה ,וכ ּבכ ְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָל
אּלא אסּור, - וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּׁשּוק. ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאם

הּׁשער„. ׁשאין מּפני עירֹות, ׁשל ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין
החדׁשֹות החּטים היּו ׁשּבּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
אין - ּבסלע ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּמדינה
ׁשל חּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפֹוסקין
ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָלקֹוטֹות
ׁשּיּקבע עד הּבית לבעל יפסק ולא לקֹוטֹות, ּכׁשער ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹלּלקֹוטֹות

הּבית. לבעל ְִַַַַַַַהּׁשער
ּכיצד?‰. הּגבֹוּה. הּׁשער על לפסק מּתר הּׁשער ׁשּנקּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻּכיון

לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו
- ּבסלע סאין עּׂשר ּכן אחר עמדּו אם הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים

עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין, עּׂשר לֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנֹותן
ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ּגבֹוּה. ְְְִַַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשער
הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - והּוזלּו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגבֹוּה,
ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפרע. מי מקּבל - ׁשחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומי
הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם אבל עצמֹו; ּדעת ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָעל
את מחזיר אֹו הּזֹול ּכּׁשער אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבין
המׁשּלח ׁשהרי ּבׁשליח, ׁשּפרע מי מקּבל ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּדמים;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּות, ולא ׁשלחּתי לתּקן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומר:
.Â,הּדמים את ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיּו

חּטים לֹו היּו מּתר. - חּטים לֹו יׁש אם ּבסלע, חמׁש לֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻונתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
ּכקֹובע זה והרי אינם, ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו. מּפני לֹו והֹוזיל זמן ְְְִִִֵֶַַלֹו
.Êארּבע ּבּמדינה החּטים ׁשׁשהיּו ּובּכפרים ּבסלע, סאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מן סאין ׁשׁש ׁשּיביא ּכדי לּתּגר סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
נגנבּו אֹו ּבּדר אבדּו אם הּלֹוקח, ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכפר.
- סחֹורה ּובמיני זה. לעּׂשֹות אסּור חׁשּוב ואדם לֹו. אבדּו -ְְְְֲִֵֶַָָָָָָ
ּכפרֹות. מצּויין סחֹורה מיני ׁשאין לפי אדם, לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָאסּור

.Á,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין
ּבמעֹות ּבסלע, חמׁש לספסריהן אֹו למּכיריהן ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ּׂשּקיהן ׁשּיפּתחּו עד לעיר ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
להם מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו
זמן, לאחר אּלא יקחּו ולא עּתה מעֹות ׁשּנתנּו מּפני ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹול
אֹותם. ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין מּפני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו למקֹום, מּמקֹום ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתנם
מֹולי היה אסּור. - לאו ואם מּתר, - ׁשם לֹו יׁש אם ְִִִֵָָָָָָָֻמקֹום:
ל אעלה ואני לי, ּתנם לֹו: אמר למקֹום, מּמקֹום ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָסחֹורה
הּמֹוכר ּברׁשּות היתה אם מקֹום: ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָדמיה
אסּור. - לֹוקח ּברׁשּות היתה ואם מּתר, - לׁשם ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

.Èעּׂשרה ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עּׂשרה ּדמי הּגּנה לבעל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּנֹותן
לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הן והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחן הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלכׁשּיגּדילּו
ּבאים היּו לא - קטּנים ּכׁשהן עּתה קצצן ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהן,
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר. על חּסרֹון ְִֵַַָֹולא

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת יום
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לּמֹוכר‡. ׁשּמּתר ׁשּבּׁשּוק2ּכׁשם ׁשער על מּתר3לפסק ּכ , ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
הּפרֹות ׁשער5סתם4ללוֹות על זמן קביעת ּבלא סתם ּופֹורעין ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) אריסיו, את מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק השער לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר
אחרים. פירות על הלוואה ללוקח.2)מעמיד יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק בסאה,4)כמבואר סאה ללוות חכמים שאסרו

ב. הלכה להלן כמבואר דמים אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע ונמצא - יתייקרו אותם5)שמא שיעשה מבלי
ומפרש סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא (בבא בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא דמים,

dele deln zekld - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לׁשניהם6ׁשּבּׁשּוק וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ולוה7. , ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפי על אף סאין, עּׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמחברֹו
ואּלּו ידּוע, הּׁשער היה מּמּנּו ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

לֹו ּומחזיר קֹונה היה זמן.8רצה לֹו קבע לא ׁשהרי , ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו·. ללוֹות9היה מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין סתם10מאֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
ּכּמה11הּׁשער עליה לוה - ּבלבד סאה לֹו היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
עליה12סאין לוה - יין ׁשל אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה לֹו היתה . ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

גרּבי ולא13ּכּמה ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא וׁשמן. יין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה הרי - הּׁשּוק ׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו עדין הּׁשּוק ׁשער ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹנקּבע

ּבסאה14אסּור סאה הּפרֹות15ללוֹות ּבׁשאר וכן ילוה16. לא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ּדמים אֹותן ׁשּיעּׂשה עד אֹותן17אֹותן עּׂשה ולא לוה ואם . ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּכּמׁשקל; אֹו ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ[ּדמים],
הּוקרּו אף18ואם הלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי ִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל
קבּוע זמן עד ּבפרֹות ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי אּלא19- ; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹלוה

.‚ל אחזיר ואני חּטים ּכֹור הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן ּבני20ּכֹור ׁשּיבֹוא עד הלוני לֹו: אֹומר אּלא עד21; אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמפּתח .22ׁשאמצא ְְֵֶֶַַַָ
ּפרֹות„. לֹו מחזיר - הּוזלּו אם קבּוע: זמן עד ּפרֹות ְְֲִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו דמים לֹו נֹותן - הּוקרּו ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.23ההלואה ְַַָָ

ּבחּטים‰. חּטים אריסיו את אדם קדם25לזרע24מלוה ּבין , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּׂשדה האריס ׁשּירד26ׁשּירד אחר ּדברים27ּבין ּבּמה . ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשהרי28אמּורים הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום ? ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נתן ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּבמקֹום29ּביד אבל . ְְְְְְֲֶַַַַַַַַַָָָָֹ

הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ירד30ׁשּדר לא עדין אם : ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ
לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,

ׁשהלוהּו לּׂשדה31חּטים ׁשּירד אחר אבל ואינֹו32. הֹואיל , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי - לסּלקֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָיכֹול

סתם מלוהּו אבל לזרע, ׁשּבּׁשּוק33ּבחּטים ׁשער .34על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
.Âנֹוׁשה ׁשהיה מעֹותי,35מי לי ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עלי אֹותן ועּׂשה צא לֹו: אמר חּטים; ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם ּבהלואה: חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער

מעֹותיו ּכׁשעּור חּטים מּתר36לֹו הּמין37- אֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְִִִִִֵַָָֻ
אסּור זה הרי חכמים38- אמרּו ׁשּלא על39. לפסק ׁשּמּתר ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
ּפרֹות ּבהן לקנֹות מעֹותיו להעמיד40ּבנֹותן הרֹוצה אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אסּור - הּפרֹות ּגב על היה41הלואתֹו ּפרֹות. לֹו ׁשּיהיּו עד , ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ועּׂשה חּטים, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹלּלוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על אף זמן, שקובע שכל רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י של פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו
הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר ובטעם ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער שהיה או המין מאותו לו שיש פי
כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד שמחירו דבר על זמן,

שם).6)אסור. ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: (שם פירות בו לקנות שאפשר שבשוק השער על השער7)בהסתמך שיצא
שם). עיין קסב סימן יוסף כמבואר8)(בית בסאה סאה ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי - מייד פורעו

ב. הלכה עה.9)בסמוך ממש10)שם קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו למלווה פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
שהל משום חכמים, מד:).התירו רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש דאורייתא, נשך משום בה אין בסאה סאה עה.11)וואת שם

א). הלכה ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו -12)וכדרך לו שיש סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
מן איסור בה אין בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים כלווה - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא

משנה). (מגיד בה הקלו - שם).13)התורה עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות יותר15)שם לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
שהלווהו. מד:).16)ממה מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר וזוקף17)שדרכם בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות הוקרו בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, שם.18)המלוה ִ
ומביאו19) (עה. שם שאמרו ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך שהוא נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו

ביש אפילו הוא שהמדובר מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו אדם יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו
לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא "עד ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן זמן לו שקבע מפני ואסרו לו,

משנה). לו).20)(מגיד ביש אפילו כאן מדובר רבינו (ולדעת לפירעון זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן שבידו21)כלומר,
למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי ב.23)שאבד הלכה בסוף למעלה בסאה.24)כמבואר זריעתם25)סאה לשם

עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל - באריסות שקיבל בו.לעבדה26)בשדה זכה לא ועדיין עבודה זכה27)בשום שכבר
מלווהו.28)בו. - ירד אם היבול29)שאף כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה לסלקו הקרקע בעל וביד הואיל

וברש"י). (שם שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים פחות השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -

הזרע.30) הבאת האריס על והטיל המקום ממנהג הקרקע בעל הזרע.31)ושינה כשיעור מחלקו לו בה32)וינכה זכה וכבר
זו. הוצאה עצמו על לקבל - שהוא נימוק מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת הקרקע בעל ונתחייב - האריס

זמן.33) קביעת אדם.34)בלא בכל שהתירו סג.35)כדרך על36)שם ולא סאה על עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
רואים שאנו הטעם מתוך אלא כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר
לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק שמשעה מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש ונמצא סאה כנגד סאה לווה כאילו

א. הלכה ט פרק למעלה וראה הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות (הלווה) המוכר שאמרו37)מרשות וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו ונותן השער.38)בפוסק שיצא פי על למעלה.39)אף פי40)כמבואר על שאף משום

בביאורנו). שם ט פרק (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה זה41)שאין והרי יקנה, במה - מעות בידו שאין מאחר
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לׁשניהם6ׁשּבּׁשּוק וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ולוה7. , ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפי על אף סאין, עּׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמחברֹו
ואּלּו ידּוע, הּׁשער היה מּמּנּו ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

לֹו ּומחזיר קֹונה היה זמן.8רצה לֹו קבע לא ׁשהרי , ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו·. ללוֹות9היה מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין סתם10מאֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
ּכּמה11הּׁשער עליה לוה - ּבלבד סאה לֹו היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
עליה12סאין לוה - יין ׁשל אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה לֹו היתה . ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

גרּבי ולא13ּכּמה ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא וׁשמן. יין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה הרי - הּׁשּוק ׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו עדין הּׁשּוק ׁשער ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹנקּבע

ּבסאה14אסּור סאה הּפרֹות15ללוֹות ּבׁשאר וכן ילוה16. לא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ּדמים אֹותן ׁשּיעּׂשה עד אֹותן17אֹותן עּׂשה ולא לוה ואם . ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּכּמׁשקל; אֹו ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ[ּדמים],
הּוקרּו אף18ואם הלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי ִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל
קבּוע זמן עד ּבפרֹות ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי אּלא19- ; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹלוה

.‚ל אחזיר ואני חּטים ּכֹור הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן ּבני20ּכֹור ׁשּיבֹוא עד הלוני לֹו: אֹומר אּלא עד21; אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמפּתח .22ׁשאמצא ְְֵֶֶַַַָ
ּפרֹות„. לֹו מחזיר - הּוזלּו אם קבּוע: זמן עד ּפרֹות ְְֲִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו דמים לֹו נֹותן - הּוקרּו ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.23ההלואה ְַַָָ

ּבחּטים‰. חּטים אריסיו את אדם קדם25לזרע24מלוה ּבין , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּׂשדה האריס ׁשּירד26ׁשּירד אחר ּדברים27ּבין ּבּמה . ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשהרי28אמּורים הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום ? ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נתן ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּבמקֹום29ּביד אבל . ְְְְְְֲֶַַַַַַַַַָָָָֹ

הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ירד30ׁשּדר לא עדין אם : ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ
לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,

ׁשהלוהּו לּׂשדה31חּטים ׁשּירד אחר אבל ואינֹו32. הֹואיל , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי - לסּלקֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָיכֹול

סתם מלוהּו אבל לזרע, ׁשּבּׁשּוק33ּבחּטים ׁשער .34על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
.Âנֹוׁשה ׁשהיה מעֹותי,35מי לי ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עלי אֹותן ועּׂשה צא לֹו: אמר חּטים; ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם ּבהלואה: חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער

מעֹותיו ּכׁשעּור חּטים מּתר36לֹו הּמין37- אֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְִִִִִֵַָָֻ
אסּור זה הרי חכמים38- אמרּו ׁשּלא על39. לפסק ׁשּמּתר ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
ּפרֹות ּבהן לקנֹות מעֹותיו להעמיד40ּבנֹותן הרֹוצה אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אסּור - הּפרֹות ּגב על היה41הלואתֹו ּפרֹות. לֹו ׁשּיהיּו עד , ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ועּׂשה חּטים, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹלּלוה
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על אף זמן, שקובע שכל רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י של פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו
הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר ובטעם ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער שהיה או המין מאותו לו שיש פי
כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד שמחירו דבר על זמן,

שם).6)אסור. ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: (שם פירות בו לקנות שאפשר שבשוק השער על השער7)בהסתמך שיצא
שם). עיין קסב סימן יוסף כמבואר8)(בית בסאה סאה ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי - מייד פורעו

ב. הלכה עה.9)בסמוך ממש10)שם קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו למלווה פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
שהל משום חכמים, מד:).התירו רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש דאורייתא, נשך משום בה אין בסאה סאה עה.11)וואת שם

א). הלכה ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו -12)וכדרך לו שיש סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
מן איסור בה אין בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים כלווה - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא

משנה). (מגיד בה הקלו - שם).13)התורה עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות יותר15)שם לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
שהלווהו. מד:).16)ממה מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר וזוקף17)שדרכם בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות הוקרו בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, שם.18)המלוה ִ
ומביאו19) (עה. שם שאמרו ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך שהוא נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו

ביש אפילו הוא שהמדובר מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו אדם יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו
לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא "עד ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן זמן לו שקבע מפני ואסרו לו,

משנה). לו).20)(מגיד ביש אפילו כאן מדובר רבינו (ולדעת לפירעון זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן שבידו21)כלומר,
למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי ב.23)שאבד הלכה בסוף למעלה בסאה.24)כמבואר זריעתם25)סאה לשם

עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל - באריסות שקיבל בו.לעבדה26)בשדה זכה לא ועדיין עבודה זכה27)בשום שכבר
מלווהו.28)בו. - ירד אם היבול29)שאף כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה לסלקו הקרקע בעל וביד הואיל

וברש"י). (שם שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים פחות השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -

הזרע.30) הבאת האריס על והטיל המקום ממנהג הקרקע בעל הזרע.31)ושינה כשיעור מחלקו לו בה32)וינכה זכה וכבר
זו. הוצאה עצמו על לקבל - שהוא נימוק מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת הקרקע בעל ונתחייב - האריס

זמן.33) קביעת אדם.34)בלא בכל שהתירו סג.35)כדרך על36)שם ולא סאה על עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
רואים שאנו הטעם מתוך אלא כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר
לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק שמשעה מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש ונמצא סאה כנגד סאה לווה כאילו

א. הלכה ט פרק למעלה וראה הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות (הלווה) המוכר שאמרו37)מרשות וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו ונותן השער.38)בפוסק שיצא פי על למעלה.39)אף פי40)כמבואר על שאף משום

בביאורנו). שם ט פרק (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה זה41)שאין והרי יקנה, במה - מעות בידו שאין מאחר
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אמר יין; ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני חּטים, לי ּתן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:
צא יׁשלֹו: אם עּתה: ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין עלי אֹותן ועּׂשה ֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעּׂשית מּתר, זה הרי - יין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלֹו
לֹו היה ׁשּלא הרי אסּור. - יין והחזיר42לֹו ועבר ההלואה43, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי על אף ִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּפרֹות,
ׁשהלוהּו מעֹות לֹו נֹותן אּלא .44ּפרֹות, ְִֵֵֶֶָָָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה
חּיב ׁשאני עדי אּתם אֹו: מנה, לזה חּיב ׁשאני עדים ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלי
לפרעֹו צרי ואין ּפה, על מלוה נקראת זֹו - מנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה
נׁשּבע - ּפרעּתי :ּכ אחר ואמר טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבעדים.
לפרעֹו צרי - ּבׁשטר חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסת
אינֹו - זה ׁשטר ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעדים.
לֹו וׁשּלם עמד אֹו עדים הבא אֹו לֹו: אֹומרים אּלא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹנאמן,
לזה חּיב ׁשאני עדים עלי היּו לעדים: האֹומר ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹובֹו.
יחזירּו ׁשּלא לּמלוה, ונֹותנין עדּותן ּכֹותבין אין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמנה
ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, עדּות ּפה על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלמלוה
צריכין ,ּכ להן ׁשאמר ּפי על אף לֹו. ּותנּו וחתמּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשטר
ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּמל
ּכֹותבין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלוה.
קנין ׁשּסתם ּכתבּו, להן אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים, ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּפי על אף ׁשטר ּכתב אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלּמלוה
מלוה זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר.
ׁשּצרי ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדים
ׁשּנמסר והעידּו חתמּו ּבפניהם: ׁשּמסרֹו לעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלֹומר

ְִֵֶּבפניכם.
אף‚. עדים, ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוציא

ּפה על ּכמלוה זה הרי - ּדין ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל
גֹובה ואינֹו ונפטר. הּסת נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם ּדבר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכל

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁשין מן לא זה ְְְִִִִֶַַָָֹֹּבכתב
ּומן„. הּיֹורׁשין מן אֹותּה ּגֹובה - ּבׁשטר מלוה ְְְִִִִִֶַָָָָּכל

מן אֹותּה ּגֹובה - ּפה על ּומלוה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּלקֹוחֹות,
לּה ׁשאין לפי הּלקֹוחֹות. מן אֹותּה גֹובה ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּיֹורׁשין,
יׁש קֹול - ׁשּבׁשטר מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹקֹול,
ׁשּנכסיו ׁשּידע עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו על הפסיד והּלֹוקח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלּה,
ּתחת הּלוה נכסי ׁשּכל ׁשעליו; ּבמלוה מׁשעּבדין זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּתֹורה. מן הּמלוה ְְִִֶַַַָׁשעּבּוד

על‰. אף הּלֹוקח, ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמֹוכר
וטֹורף חֹוזר זה הרי - הּלֹוקח ּביד ׁשטר ׁשם ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשעּבדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּנכסים

לֹו. יׁש וקֹול ְֵֵמֹוכר,
.Âּבאחד אּלא הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיׁש ּבחליֹו וצּוה ּבּה, מֹודה ּכׁשחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשלׁשה
עליו הּגיעלפלֹוני ולא לזמן, ההלואה ׁשהיתה אֹו עדין. חֹוב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע אדם ׁשאין היא וחזקה לפרעּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
הּיֹורׁשין מן גֹובין אּלּו ּכל ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן עד ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּנּדּוהּו
אֹו מנה, לזה חּיב ׁשהיה עדים ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבלא
ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש מן גֹובה אינֹו - הלוהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבפנינּו
וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי אין - ּבעדים חברֹו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּמלוה
ּבֹו גֹובה אינֹו - לֹו חּיב ׁשהּוא אביהן יד ּכתב מֹוציא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַּכלּום,
.Êלבית נֹודע אם קרקע: לֹו ויׁש מּטלטלין לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלוה

ולּתן למּכר אֹותֹו ּכֹופין - אחרים ּביד מעֹותיו ׁשּתֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹּדין
מי על מחרימין - זה ּדבר להם נֹודע לא ואם חֹובֹו; ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹלבעל
לּבינֹונית יֹורדין ּכ ואחר יביאם, ולא מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּידע
ּדברים ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבנכסיו
לּפרע הּבא אבל עצמֹו; הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאמּורים?
הּמּטלטלין, מן יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמן
אינן ׁשהּמּטלטלין אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ְִִַַַַַָּתחת
.Áהּמּטלטלין מן אביהן חֹוב לפרע היתֹומין על ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹמצוה

ואם אֹותֹו. ּכֹופין אין - לּתן הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפסן, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה - מחּיים חֹוב ּבעל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתפס
ראיה; להביא הּיֹורׁש על - ּתפס מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד לטען ויכֹול לֹו, חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
הּדברים היּו ּתפס. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל דמיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי

ּבי מׁשּכֹון ׁשהן וטען ׁשטרֹות, וׁשּמחּייםׁשּתפס חֹובֹו על דֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לא ואם ּתפס. ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּתפס
לקנֹות טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשים; יחזיר - ראיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהביא

ׁשּבהן. לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָּגּופם,
.Ëאחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי מהן; אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא. אביהם ׁשל זֹו ְֲִִֶֶַַקרקע

.Èּדמי ׁשמעֹון וזקף ּבאחריּות, לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָראּובן
ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון לטרף ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹראּובן
ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, הּדין - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשעּבדת אינּה ׁשהרי עליו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזקף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כמבואר ואסור, - השער יצא לא רש"י).כאילו פי על סג. (שם שם ט הראשונה.42)בפרק לבבא נמשך ההלוואה43)זה זקף
באיסור. פירות למלווה.44)על מלֹווה מוציאים שאין ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק מלווה1)כדין דין מבאר ִֶ

אם פה על מלוה ודין ומהלקוחות, היורשים מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא ידו כתב מוציא ודין בעדים, חבירו ִאת
תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים על מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה ודין מהיורשים, נגבית

במלוה. השדה דמי עליו וזקף באחריות שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים ִודין

dele deln zekld - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלקח הּקרקע להן נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהן אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹוב לבעל ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡Èחֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלם, האחרֹונים גאֹונים ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכבר

ּדין ּבית ּבכל יּׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין. מן מּטלטלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגֹובה
ׁשּיׁש חֹובֹות: ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם.
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
עּׂשּו ּגדֹול ּוסיג הּתּקנה. מן יֹותר זה ּתנאי על גֹובה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא
יתֹומים ממֹון ונמצא זֹו, ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּדבר.
ּבּה לחּיב אחרֹונים ּבתּקנת ּכח ׁשאין ּכּדין. ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיֹוצא

ְִיתֹומים.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

אבל‡. גדֹולים, היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין - קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין

הּמלוה·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹואפּלּו
ׁשּׁשֹוברין ראיה להן יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדילּו עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלּום

הּׁשטר. את ְֶַָּבֹו
הרּבית‚. ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיתה

ונזקקין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ּבנכסיהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ּכתּבתּה, ׁשּתבעה אּׁשה וכן החֹוב. ּופֹורעין ּומֹוכרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלנכסיהן
אּפֹוטרֹוּפֹוס להם מעמידים - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבֹו ׁשּתּנּׂשא ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָונזקקין,
ּכ ואחר ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאּׁשה
עד לּה נזקקין אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאת
נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיגּדלּו

הּכתּבה„. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים: מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו
ּכאן אין ׁשהרי לּה, נזקקין אין - מּמּנה ּפחּותים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד
להּפרע יתֹומים לנכסי נזקקין אמרּו: ׁשּלא ליתֹומים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזכּות
מחמת הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמהן
יׁש ּזכּות מה - הּכל נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן חׁשּו ולא להן? ׁשּנזקקין עד זה ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
אחר‰. נזקקין, - לפלֹוני מנה ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָצּוה

מנה ּתנּו אמר: טענתם. לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמעמידין
צריכים ואין נֹותנין, - לפלֹוני זֹו ּׂשדה אֹו לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָזה

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ְְֲִֶַַָלהעמיד
.Âגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּומעמידים להן, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביד
וכן לבעליה. אֹותּה מחזירים - ּגזּולה נמצאת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָולדּון;
אין - ּוכבׁשּה חברֹו ּׂשדה לתֹו וירד ּבעבדיו ׁשּתקף ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקטן
מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אּלא ׁשּיגּדיל, עד לֹו נמּתין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאֹומרין:

עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָולכׁשּיגּדיל,

.Êׁשהיא וטען אחר ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע
ׁשני ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשן, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
ׁשּיגּדילּו; עד מּידן אֹותּה מֹוציאין אין - אביהן ּבחּיי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחזקה
אינֹו ּכאּלּו והּקטן ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין
לקּוחה ׁשהיא ׁשטר הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן ְְֲִִִֵֶָָָָָעֹומד
אחר מּידן, אֹותּה ּומֹוציאין הּׁשטר, את מקּים זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבידֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להם ְֲִִֶֶַַָׁשּמעמידים
.Áאת ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹו רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּקרקע,
ּבׁשעת ּובערב, ּבּבקר ּומכריזים וחמיׁשי. ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה מי וכל ּפֹועלין, הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת
- ׁשּמכריזין ּובׁשעה לֹו. לבּקר הּפֹועלין יֹולי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלקנֹות
ּובכּמה יפה, ּכּמה ּומֹודיעין ּבמצריה, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמסּימים
חֹוב ּבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצים מה ּומּפני ׁשּומה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהיא
ויׁש חֹוב, לבעל לּתן ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה ְְְִִֶֶַָמי
.Ëּבין ּגדֹולים ּבין יתֹומים, נכסי על האדרכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּכֹותבין

ּפלֹוני ׁשל הן האּלּו ׁשהּנכסים והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים
ואין ּפסּולה, זֹו אדרכּתא הרי - ּכ ּכתבּו לא ואם ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּמת.

ההכרזֹות. ׁשּׁשלמּו לאחר אפּלּו ּפרֹות ּבּה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָאֹוכלין
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעּׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

- ׁשּמכרּו ּדין ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָמׁשנה,
היתֹומים. על ְֲִַַַָָהאחריּות

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא,
ּבּׁשּומא, ּבדקּו לא אם אבל קּים. מכרן הרי - ּבמנה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמאתים
וההכרזה, הּׁשּומא דקּדּוק ׁשהיא ּבּקרת, אּגרת ּכתבּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ׁשתּות והֹותירּו ְְְְְֲִִִֵָָָָוטעּו,
ׁשאינן ּבעת קרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשתּות
מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָצריכין
אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו; ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבטל,
העת. ּבאֹותֹו הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל
קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה? צריכין ׁשאינן העת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזהּו
- הּמל מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלקבּורה,
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, טעּונין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
מכריזין ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן - מּׁשתּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא - העבדים והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות העבדים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהם:
לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא - והּמּטלטלין והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין ּבבית אֹותן ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק. אֹותן מֹוליכין - ְִִִַַָָלּמדינה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) קרקע ודין חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם, נזקקים ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר
דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם, שלקחה וטען אחד ובא יתומים בחזקת
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ׁשּלקח הּקרקע להן נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהן אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹוב לבעל ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡Èחֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלם, האחרֹונים גאֹונים ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכבר

ּדין ּבית ּבכל יּׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין. מן מּטלטלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגֹובה
ׁשּיׁש חֹובֹות: ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם.
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
עּׂשּו ּגדֹול ּוסיג הּתּקנה. מן יֹותר זה ּתנאי על גֹובה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא
יתֹומים ממֹון ונמצא זֹו, ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּדבר.
ּבּה לחּיב אחרֹונים ּבתּקנת ּכח ׁשאין ּכּדין. ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיֹוצא

ְִיתֹומים.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

אבל‡. גדֹולים, היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין - קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין

הּמלוה·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹואפּלּו
ׁשּׁשֹוברין ראיה להן יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדילּו עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלּום

הּׁשטר. את ְֶַָּבֹו
הרּבית‚. ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיתה

ונזקקין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ּבנכסיהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ּכתּבתּה, ׁשּתבעה אּׁשה וכן החֹוב. ּופֹורעין ּומֹוכרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלנכסיהן
אּפֹוטרֹוּפֹוס להם מעמידים - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבֹו ׁשּתּנּׂשא ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָונזקקין,
ּכ ואחר ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאּׁשה
עד לּה נזקקין אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאת
נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיגּדלּו

הּכתּבה„. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים: מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו
ּכאן אין ׁשהרי לּה, נזקקין אין - מּמּנה ּפחּותים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד
להּפרע יתֹומים לנכסי נזקקין אמרּו: ׁשּלא ליתֹומים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזכּות
מחמת הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמהן
יׁש ּזכּות מה - הּכל נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן חׁשּו ולא להן? ׁשּנזקקין עד זה ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
אחר‰. נזקקין, - לפלֹוני מנה ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָצּוה

מנה ּתנּו אמר: טענתם. לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמעמידין
צריכים ואין נֹותנין, - לפלֹוני זֹו ּׂשדה אֹו לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָזה

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ְְֲִֶַַָלהעמיד
.Âגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּומעמידים להן, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביד
וכן לבעליה. אֹותּה מחזירים - ּגזּולה נמצאת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָולדּון;
אין - ּוכבׁשּה חברֹו ּׂשדה לתֹו וירד ּבעבדיו ׁשּתקף ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקטן
מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אּלא ׁשּיגּדיל, עד לֹו נמּתין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאֹומרין:

עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָולכׁשּיגּדיל,

.Êׁשהיא וטען אחר ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע
ׁשני ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשן, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
ׁשּיגּדילּו; עד מּידן אֹותּה מֹוציאין אין - אביהן ּבחּיי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחזקה
אינֹו ּכאּלּו והּקטן ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין
לקּוחה ׁשהיא ׁשטר הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן ְְֲִִִֵֶָָָָָעֹומד
אחר מּידן, אֹותּה ּומֹוציאין הּׁשטר, את מקּים זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבידֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להם ְֲִִֶֶַַָׁשּמעמידים
.Áאת ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹו רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּקרקע,
ּבׁשעת ּובערב, ּבּבקר ּומכריזים וחמיׁשי. ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה מי וכל ּפֹועלין, הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת
- ׁשּמכריזין ּובׁשעה לֹו. לבּקר הּפֹועלין יֹולי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלקנֹות
ּובכּמה יפה, ּכּמה ּומֹודיעין ּבמצריה, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמסּימים
חֹוב ּבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצים מה ּומּפני ׁשּומה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהיא
ויׁש חֹוב, לבעל לּתן ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה ְְְִִֶֶַָמי
.Ëּבין ּגדֹולים ּבין יתֹומים, נכסי על האדרכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּכֹותבין

ּפלֹוני ׁשל הן האּלּו ׁשהּנכסים והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים
ואין ּפסּולה, זֹו אדרכּתא הרי - ּכ ּכתבּו לא ואם ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּמת.

ההכרזֹות. ׁשּׁשלמּו לאחר אפּלּו ּפרֹות ּבּה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָאֹוכלין
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעּׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

- ׁשּמכרּו ּדין ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָמׁשנה,
היתֹומים. על ְֲִַַַָָהאחריּות

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא,
ּבּׁשּומא, ּבדקּו לא אם אבל קּים. מכרן הרי - ּבמנה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמאתים
וההכרזה, הּׁשּומא דקּדּוק ׁשהיא ּבּקרת, אּגרת ּכתבּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ׁשתּות והֹותירּו ְְְְְֲִִִֵָָָָוטעּו,
ׁשאינן ּבעת קרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשתּות
מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָצריכין
אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו; ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבטל,
העת. ּבאֹותֹו הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל
קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה? צריכין ׁשאינן העת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזהּו
- הּמל מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלקבּורה,
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, טעּונין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
מכריזין ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן - מּׁשתּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא - העבדים והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות העבדים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהם:
לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא - והּמּטלטלין והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין ּבבית אֹותן ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק. אֹותן מֹוליכין - ְִִִַַָָלּמדינה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) קרקע ודין חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם, נזקקים ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר
דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם, שלקחה וטען אחד ובא יתומים בחזקת
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ּבבית‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
העדּות זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, ׁשּזהּו ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדין,
- לעֹולם מּזה לוה ׁשּזה ּכלל זּכרֹון ּבלּבֹו יּמצא ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּכלל,
ׁשאין ּדין. ּבבית זה ׁשהּוא ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ׁשּבּׁשטר הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאדם
להזּכירֹו ּכדי הּוא ידֹו ּוכתב לזה; חּיב ׁשּזה מעיד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא

יעיד. לא - נזּכר לא אם אבל ְֲִִִַַָָָָֹֹהּדבר,
אֹו·. ידֹו ּכתב ׁשראה ואחד העדּות את הּזֹוכר ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

ׁשהעיד, הּׁשני העד הזּכירֹו אפּלּו ונזּכר, אחרים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהזּכירּוהּו
הּתֹובע אֹותֹו הזּכיר אם אבל מעיד. זה הרי - נזּכר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָאם
דֹומה ׁשּזה מּפני מעיד; אינֹו - ׁשּנזּכר ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַעצמֹו,

ידע. ׁשּלא ּבדבר ׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעיני
הּזה‚. הּתֹובע והזּכיר חכם, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

יֹודע, חכם ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ׁשהקּלּו הּוא וקל מעיד. היה לא - הּדבר זכר לא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאּלּו
ׁשנים, מּכּמה הּדבר ׁשּׁשכח ּפי על ׁשאף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבדיני

מעיד. זה הרי - ׁשהזּכירֹו הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָוהּכתב
עדים„. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר ּכן, והּדבר ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָהֹואיל

זֹו, עדּות ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידנּו ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים לא - לֹו מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין
ׁשאינֹו מי וכל עדּותן. ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׁשים הן והרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשטר,
אם אבל לּׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹֹדן

יֹוצא ידן ּכתב ׁשּזההיה עדים ׁשם ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדבריהן על מׁשּגיחין ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכתב
וזה ּבהן, חזרּו ׁשּמא זֹו; עדּות זֹוכרין אנּו אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאֹומרין:
אמרּו: ּוכאּלּו הּׁשטר. לבּטל ּכדי - זֹוכרין אנּו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאמרּו:
הֹואיל נאמנים, ׁשאינן - היינּו עדּות ּפסּולי היינּו, ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָקטּנים
ּכל מקּימין זה טעם ּומּפני ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּומתקּים
אם אֹותם ולׁשאל עדים להביא צריכין אנּו ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹהּׁשטרֹות,
ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; זֹוכרים אינם אֹו זֹו עדּות זֹוכרים ְְֲִִִֵֵֵֶָָָהם
הֹואיל להן, ׁשֹומעין אין - אֹותּה זֹוכרים אנּו אין ְְְְִִִֵֵֶָָָָואמרּו:

מּפיהן. ׁשּלא לקּימֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹואפׁשר
ּכתּוב‰. אצלֹו ׁשּנמצא אֹו הּׁשטר, על עדּותֹו הּכֹותב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

ּבכ ּפלֹוני ּביֹום עליו אֹותי העיד ּפלֹוני ידֹו: ּבכתב ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפנקסֹו
מעיד; - ונזּכר אחרים הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם :ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָוכ
ׁשאמר למי אּלא דֹומה זה ׁשאין להעיד. אסּור - לאו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואם
הּוא והעיד ,וכ ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש ּפלֹוני נאמן: אדם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָלֹו
אּלא ּכלּום, הּדבר מן יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

והעיד. ׁשמע האחר ְִִִֵֵַַָָמּפי

ה'תשע"ב טבת כ"א שני יום
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.‡- מהן אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הם. ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרה
והעבדים, הּנׁשים, הן. ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים, והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָוהּקטּנים,
עּׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותן. והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,

ׁשנים·. ּפי על ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים
נקבה. לׁשֹון ולא זכר, לׁשֹון - ְְְְִֵֵָָָֹעדים

ספק‚. ׁשהן מּפני ּפסּולין, והאנּדרֹוגינֹוס הּטמטּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻוכן
ּפסּול. הּוא הרי - ּפסּול ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָאּׁשה.
ּפיו, על לחּיב אֹו ּפיו על ממֹון להֹוציא אּלא ּבא העד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּתֹורה. ּדין מּספק עֹונׁשין ואין מּספק ממֹון מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָואין

לֹו„. ועּׂשיתם ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהעבדים
אחיו מה ּכמֹוהּו: ׁשאחיו מּכלל לאחיו. לעּׂשֹות זמם ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָּכאׁשר
אם ּכֹוכבים: לעֹובדי וחמר קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
לא ּכֹוכבים העֹובדי ּפסּולין; מצֹות, ּבמקצת ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹעבדים,

ׁשּכן?! ֵֶָּכל
ּפסּול.‰. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶָמי
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכל

יעיד. ּכ ואחר ברית, ּבני מּכלל ויעּׂשה לידֹו, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
.Ê:ּבעדים ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָהּקטּנים

הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ולא - אנׁשים האנׁשים. ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹועמדּו
אחר ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ּפסּול, הּוא הרי - וחכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָנבֹון
ולא ׁשנה לעּׂשרים הּגיע ואם גמּורֹות. ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - סרּוס מּסימני סימן ּבֹו ונֹולד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהביא
ׁשנֹותיו, רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד לא ואם ויעיד. ְְְִִִִַַָָָָֹֹֹסריס,

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו
.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן

מקּבלין אין - לאו ואם ּבדיקה; צרי אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלמעלה
ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּובן ׁשּיּבדק. עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדּותֹו
עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ואינֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָׁשּתי
יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבקרקעֹות,
גדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - מּטלטלין ּבעדּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָאבל

.Ë.מצֹות ּבן ׁשאינֹו לפי הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוטה
אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת דעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
וׁשֹואל מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף הּדברים, מן ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
יחׁשב. ׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכענין
ּכׁשר. - ּבריא ׁשהּוא ּובעת ּפסּול, - ּכפּיתֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּנכּפה:
קבּוע. עת ּבלא ּתמיד הּנכּפה אֹו לזמן מּזמן הּנכּפה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואחד
נכּפים ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד, מׁשּבׁשת דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא
להתיּׁשב וצרי עליהם. מּטרפת ּדעּתם ּבריאּותם ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הרּבה. הּנכּפין ְְְִִֵֵַַּבעדּות
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.Èאת זה ׁשּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאין ּביֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּפתאים
הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הרי - ּביֹותר והּמׁשּתּגעים ּבדעּתם והּנחּפזים המבהלים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוכן
ׁשאי הּדּין, ּׁשּיראה מה לפי זה ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלּו

ּבכתב. הּדעת לכּון ְְְִֵֶַַַַָָאפׁשר
.‡È.מצֹות ּבן ואינֹו נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה, - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחרׁש

אף מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו מדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻעל
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית

וה הּדּינים אףלׁשמע נׁשּתּתק, אם וכן עליו. ׁשּמאּימין אּיּום ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
עדּותֹו ונמצאת ּגּטין לענין ׁשּבֹודקין ּבּדר ׁשּנבּדק ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַעל
חּוץ ּכלל. עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,

הקּלּו. ׁשּבעגּונה לפי אּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶַָָָמעדּות
.·È- האנׁשים וידעּו הּקֹול ׁשּמּכירין ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּסּומים,

מי ראה. אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ּפסּולין אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
- מעיניו ּבאחת והּסּומא ׁשּמעיד. הּוא - לראֹות ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

להעיד. ְִֵָָּכׁשר

ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום
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ּתׁשת‡. אל ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים
ּתׁשת אל למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמס. עד להית רׁשע עם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיד
ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ׁשּיֹודע ּכׁשר עד ואפּלּו עד. ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין ְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדּינים
הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
לֹומר צרי ואין עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהׁשית
עּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עם יד ּתׁשת אל ׁשּנאמר: להעיד. לֹו ׁשאסּור ׁשקר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעד

ָָרׁשע.
.·- מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר ּכל רׁשע? זהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאי

רׁשע, מלקּות למחּיב קראה הּתֹורה ׁשהרי ּופסּול. רׁשע, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻזהּו
מחּיב לֹומר צרי ואין הרׁשע. הּכֹות ּבן אם והיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
למּות. רׁשע הּוא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. ׁשהּוא ּדין, ּבית ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמיתת

זה‚. הרי - הּתֹורה מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבר
הרי - מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפסּול
אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבּׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּבין לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
ׁשעטנז ׁשּלבׁש אֹו הראׁשֹון, טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהכעיס,
מן לעדּות ּפסּול זה הרי - נּוז אֹו טוּוי אֹו ׁשּוע ְֲִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
טֹוב יֹום ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבּׂשר אכל אם אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה.
ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ׁשל ִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשני
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּפׁשּתן
מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות. עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאסּורין ּודברים הּתֹורה מן ׁשאסּורין ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.

ּפי„. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהן רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד
ממֹון ולֹוקחים הֹואיל מלקּות. ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין. - ּבחמס ׁשּלהם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסּול - ׁשהחזיר ּפי על אף והחמסנים, הּגּנבים ּכגֹון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבאיׁש.
ׁשהּוזם ּפי על אף זֹומם, עד וכן גזל. אֹו ׁשּגנב מעת ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלעדּות
עדּות. לכל הּתֹורה מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּבעדּות
ּפי על אף ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּומאימתי
וכן ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּפסּולין ׁשניהם - הּלוה ואחד הּמלוה אחד ּברּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה
הּתֹורה, מן ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו קצּוצה רּבית אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָלעדּות.
ּכל וכן מּדבריהם. ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָואם
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּדבריהם ׁשל ּגזל על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהעֹובר
ׁשּלא מּטלטלין אֹו קרקע הּלֹוקחים והם החמסנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּכיצד?
אּלּו הרי - הּדמים ׁשּנֹותנין ּפי על אף הּבעלים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ואחד דּקה ּבהמה רֹועי אחד הרֹועים, וכן מּדבריהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפסּולין
ׁשחזקתן ּפסּולין; הן הרי - עצמן ׁשל גּסה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרֹועי
ּבּׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ּומּניחים ּבגזל, ידיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפֹוׁשטין

ּומגּדליּופרּדס ּפסּול. - רֹועה סּתם ,ּולפיכ אחרים. ׁשל ים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
- לארץ ּבחּוצה אבל ּפסּולין; - יּׂשראל ּבארץ דּקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
- הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל גּסה ּבהמה לגּדל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּכׁשרין.
להם הּקצּוב מּדבר יֹותר לּקח ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָסתמן
הּמל מנת ּגּבאי אבל לעצמן. הּיתר ולֹוקחין הּמלכּות, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבדין
מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ואם ּכׁשרים. סתמן -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לגּבֹות להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָהראּוי
אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלים ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָּביּׁשּוב
ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם ׁשביעית. סֹוחרי וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבחּנם.
ולּתן לּׂשא ּומתחילין ידיהן ּפֹוׁשטים ׁשביעית ׁשּבאה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכיון
ועֹוּׂשין ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ׁשהן אּלּו ׁשחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַּבפרֹות;
לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא ּבקּוביא. מּׂשחק וכן סחֹורה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּבהן
- עֹולם ׁשל ּביּׁשּובֹו עֹוסק ואינֹו הֹואיל הּוא. אּלא ְְִִֵֵֶֶָָָֻאּמנּות
ולא ּגזל. אבק ׁשהּוא הּקּוביא, מן ׁשאֹוכל ּבחזקת זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי מּׂשחקים אפּלּו אּלא ּבלבד, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָּבקּוביא
המּׂשחקים אפּלּו אּלא אמרּו, ּבלבד יֹונים לא וכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹרּמֹונים.
ּכל אֹו חברֹו, את הּקֹודם ּכל ואֹומר: ועֹוף, חּיה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבבהמה
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהן. את ּבעליו יּטל - חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנֹוצח
- זה ּׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא זה. ְְְְִִֶֶֶֶֶָָֹֻּבּׂשחֹוק

מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו וכל ּפסּול. הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָהרי
ניסן‰. ּבימי ׁשּבּכרּו הּפרֹות מן מּועט ּדבר ׁשּלקח ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאריס

ׁשּלא ׁשּלקח ּפי על אף מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ּתׁשרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוימי
ּבעל ׁשאין לעדּות; וכׁשר גּנב אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. מקּפיד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשדה

כ" רביעי ה'תשע"ביום טבת ג

עּׂשר אחד ּפרק
יוםשלישֿירביעיכ"בֿכ"גטבת
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.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה ולא ּבמקרא לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי
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.Èאת זה ׁשּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאין ּביֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּפתאים
הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הרי - ּביֹותר והּמׁשּתּגעים ּבדעּתם והּנחּפזים המבהלים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוכן
ׁשאי הּדּין, ּׁשּיראה מה לפי זה ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלּו

ּבכתב. הּדעת לכּון ְְְִֵֶַַַַָָאפׁשר
.‡È.מצֹות ּבן ואינֹו נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה, - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחרׁש

אף מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו מדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻעל
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית

וה הּדּינים אףלׁשמע נׁשּתּתק, אם וכן עליו. ׁשּמאּימין אּיּום ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
עדּותֹו ונמצאת ּגּטין לענין ׁשּבֹודקין ּבּדר ׁשּנבּדק ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַעל
חּוץ ּכלל. עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,

הקּלּו. ׁשּבעגּונה לפי אּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶַָָָמעדּות
.·È- האנׁשים וידעּו הּקֹול ׁשּמּכירין ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּסּומים,

מי ראה. אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ּפסּולין אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
- מעיניו ּבאחת והּסּומא ׁשּמעיד. הּוא - לראֹות ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

להעיד. ְִֵָָּכׁשר

ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

ּתׁשת‡. אל ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים
ּתׁשת אל למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמס. עד להית רׁשע עם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיד
ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ׁשּיֹודע ּכׁשר עד ואפּלּו עד. ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין ְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדּינים
הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
לֹומר צרי ואין עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהׁשית
עּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עם יד ּתׁשת אל ׁשּנאמר: להעיד. לֹו ׁשאסּור ׁשקר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעד

ָָרׁשע.
.·- מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר ּכל רׁשע? זהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאי

רׁשע, מלקּות למחּיב קראה הּתֹורה ׁשהרי ּופסּול. רׁשע, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻזהּו
מחּיב לֹומר צרי ואין הרׁשע. הּכֹות ּבן אם והיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
למּות. רׁשע הּוא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. ׁשהּוא ּדין, ּבית ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמיתת

זה‚. הרי - הּתֹורה מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבר
הרי - מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפסּול
אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבּׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּבין לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
ׁשעטנז ׁשּלבׁש אֹו הראׁשֹון, טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהכעיס,
מן לעדּות ּפסּול זה הרי - נּוז אֹו טוּוי אֹו ׁשּוע ְֲִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
טֹוב יֹום ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבּׂשר אכל אם אבל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה.
ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ׁשל ִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשני
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּפׁשּתן
מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות. עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאסּורין ּודברים הּתֹורה מן ׁשאסּורין ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.

ּפי„. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהן רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד
ממֹון ולֹוקחים הֹואיל מלקּות. ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין. - ּבחמס ׁשּלהם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסּול - ׁשהחזיר ּפי על אף והחמסנים, הּגּנבים ּכגֹון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבאיׁש.
ׁשהּוזם ּפי על אף זֹומם, עד וכן גזל. אֹו ׁשּגנב מעת ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלעדּות
עדּות. לכל הּתֹורה מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּבעדּות
ּפי על אף ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּומאימתי
וכן ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּפסּולין ׁשניהם - הּלוה ואחד הּמלוה אחד ּברּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה
הּתֹורה, מן ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו קצּוצה רּבית אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָלעדּות.
ּכל וכן מּדבריהם. ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָואם
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּדבריהם ׁשל ּגזל על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהעֹובר
ׁשּלא מּטלטלין אֹו קרקע הּלֹוקחים והם החמסנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּכיצד?
אּלּו הרי - הּדמים ׁשּנֹותנין ּפי על אף הּבעלים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ואחד דּקה ּבהמה רֹועי אחד הרֹועים, וכן מּדבריהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפסּולין
ׁשחזקתן ּפסּולין; הן הרי - עצמן ׁשל גּסה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרֹועי
ּבּׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ּומּניחים ּבגזל, ידיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפֹוׁשטין

ּומגּדליּופרּדס ּפסּול. - רֹועה סּתם ,ּולפיכ אחרים. ׁשל ים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
- לארץ ּבחּוצה אבל ּפסּולין; - יּׂשראל ּבארץ דּקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
- הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל גּסה ּבהמה לגּדל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּכׁשרין.
להם הּקצּוב מּדבר יֹותר לּקח ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָסתמן
הּמל מנת ּגּבאי אבל לעצמן. הּיתר ולֹוקחין הּמלכּות, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבדין
מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ואם ּכׁשרים. סתמן -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לגּבֹות להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָהראּוי
אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלים ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָּביּׁשּוב
ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם ׁשביעית. סֹוחרי וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבחּנם.
ולּתן לּׂשא ּומתחילין ידיהן ּפֹוׁשטים ׁשביעית ׁשּבאה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכיון
ועֹוּׂשין ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ׁשהן אּלּו ׁשחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַּבפרֹות;
לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא ּבקּוביא. מּׂשחק וכן סחֹורה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּבהן
- עֹולם ׁשל ּביּׁשּובֹו עֹוסק ואינֹו הֹואיל הּוא. אּלא ְְִִֵֵֶֶָָָֻאּמנּות
ולא ּגזל. אבק ׁשהּוא הּקּוביא, מן ׁשאֹוכל ּבחזקת זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי מּׂשחקים אפּלּו אּלא ּבלבד, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָּבקּוביא
המּׂשחקים אפּלּו אּלא אמרּו, ּבלבד יֹונים לא וכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹרּמֹונים.
ּכל אֹו חברֹו, את הּקֹודם ּכל ואֹומר: ועֹוף, חּיה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבבהמה
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהן. את ּבעליו יּטל - חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנֹוצח
- זה ּׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא זה. ְְְְִִֶֶֶֶֶָָֹֻּבּׂשחֹוק

מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו וכל ּפסּול. הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָהרי
ניסן‰. ּבימי ׁשּבּכרּו הּפרֹות מן מּועט ּדבר ׁשּלקח ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאריס

ׁשּלא ׁשּלקח ּפי על אף מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ּתׁשרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוימי
ּבעל ׁשאין לעדּות; וכׁשר גּנב אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. מקּפיד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשדה

כ" רביעי ה'תשע"ביום טבת ג
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מי ׁשּכל מּדבריהם. לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה - ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד

ְָלידֹו.
מּמּנּו·. מקּבלין ואין הארץ לעם עדּות מֹוסרין אין ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפיכ

ּובגמילּות ּבמצֹות עֹוסק ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֻעדּות.
מקּבלין - ארץ דר ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחסדים,
ולא ּבמקרא לא ואינֹו הארץ עם ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדּותֹו,

ְְִָּבמׁשנה.
עד‚. ּכׁשר, ּבחזקת - חכם ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָנמצאת

ׁשּיחזק עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת - הארץ עם ּכל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל.
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה„. לֹו ׁשּתהיה טרם הארץ עם עדּות ׁשּיקּבל מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּובדר ּבמצֹות נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזֹו,
מאּבד ׁשהרי הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָארץ

רׁשעים. ּפי על יּׂשראל ׁשל ְְִִִֵֶַָָָָממֹונן
האנׁשים‰. והם מּדבריהם. לעדּות ּפסּולין הּבזּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

ׁשהֹולכין אּלּו ּוכגֹון העם, ּכל ּבפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהֹולכין
וכּיֹוצא מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהן ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת. על מקּפידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבאּלּו
צדקה האֹוכלין אּלּו: ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואין
להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבפרהסיא. ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּפסּולין אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן עצמן מבּזים ּבצנעה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּזֹונּו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â?מּדבריהם לפסּול הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמה

ׁשּלא ּפי על אף ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּפסּול
והּפסּול מדרׁשֹות; ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָהכריזּו
קדם ׁשהעיד עדּות ּכל ,לפיכ הכרזה. צרי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּדבריהם
העם, זכּות לאּבד ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהכריזּו
מּדבריהם. אּלא ּפסּולֹו ואין ּפסּול, ׁשהּוא ידעּו לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהרי

.Êלׁשאר ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף ּבאּסּורין, נאמן אחד ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָעד
ונאמן ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעדּיֹות.
נאמן אינֹו - ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי. ּכהלכה ְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אחרים. על הּוא נאמן אבל ׁשּלֹו, ֱֲֲִֵֶֶַַָָעל
.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ

ּכיצד? אחרים. ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחרים.
ונאמן הם, מתּקנים ּפלֹוני ּפרֹות לֹומר: הארץ עם ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנאמן
חּלין ּפלֹוני ׁשּמֹוכר זה ּבּׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבּׂשר למּכר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּנחׁשד
ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא.

עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאּסּורים
.Ëמפני עליהן; מעידין ולא מעידין לא - יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹמלכי

הּדּינים. על ּתחת נכנעין ואינן זרֹוע, ּבעלי אּלמים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשהן
ּדין ּבבית לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָהּגדֹול,
.Èחכמים הצריכּו לא - והּמּומרים והאּפיקֹורֹוסין ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָֹהּמֹוסרין

רׁשע אּלא מנּו ׁשּלא עדּות; ּפסּולי ּבכלל יּׂשראל,למנֹותן י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
העֹובדי מן הן ּפחּותין - הּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָאבל
ויׁש מֹורידין, ולא מעלין לא - ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹּכֹוכבים.

ואין מעלין, ולא מֹורידין ואּלּו הּבא; לעֹולם חלק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלחסידיהן
הּבא. לעֹולם חלק ֵֶֶַָָָָלהן
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ׁשעּׂשה‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם ּבעברה, הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
לֹוקה אינֹו ׁשהרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
על ּכׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לעדּות. ּפסּול זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹו לּׁשקר ׁשּנׁשּבע ּכגֹון עברה, ׁשהן ּביּׂשראל ׁשּפׁשט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו גנב, אֹו גזל אֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָלּׁשוא,
- ׁשֹוגג להיֹות העֹוּׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָראּוהּו
אֹו קֹוׁשר ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָצריכין
ׁשרב מּפני ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּתיר
ּבׁשּבת מלאכה עֹוּׂשה ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעם
ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ׁשהּיֹום להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָאֹו
אֹו מֹוכס ׁשּנעּׂשה מי אֹו ּתמיד, ּבקּוביא המּׂשחק וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא.
ׁשהעֹוּׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ׁשּמֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָגּבאי
אּלּו. ּדברים יֹודעים אינן העם ׁשרב לעדּות. ּפסּול זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹדבר
ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכן
ּפי על אף ּבזדֹון, ועבר רׁשע ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמראים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי - ּבֹו התרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָֹׁשּלא
ׁשּבא·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי על אף ּברּבית, הלוה אֹו גזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלבית
ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו - עצמֹו ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמׁשּלם

ׁשּיה עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעל אֹו ׁשנינבלה ׁשם יּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ראּובן ,לפיכ רׁשע. עצמֹו את מּׂשים אדם ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָעדים;
לי ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהעיד
אף ולוי. ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל ראּובן הרי - ּברּבית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָהלוה
עצמֹו מּׂשים אינֹו - ּברּבית ׁשּלוה לוי הֹודה ׁשהרי ּפי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
ׁשהעיד מי וכן עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן על ונאמן ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרׁשע,
ואחר הּוא - ּברצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּפלֹוני
מצטרפין ואחר הּוא - אׁשּתי על ּבא ּפלֹוני להרגֹו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמצטרפין
את רבע ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להרגּה. לא אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלהרגֹו,
אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו; מצטרפין ואחר הּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשֹורי

ָממֹונֹו.
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו, וחזר ּתׁשּובה ׁשעּׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
והכחיׁשּום, ׁשנים ּבאּו אם אבל ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּלקה
ּפסּול. ספק זה הרי - נפסל ולא זֹו עברה עּׂשה לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
עד ידּון, ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹלפיכ

ּתׁשּובה. ׁשעּׂשה ְִֶֶַָָָָׁשּיּודע
ׁשּלקה„. ּבין ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ּבין מלקּות, ׁשּנתחּיב מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ּדין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָּבבית
ׁשּׁשּלמּו ּפי על אף ׁשּגזלּו, אֹו ׁשחמסּו ממֹון מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּפסּולין
ּבהן ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ּתׁשּובה, צריכין -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ׁשטרֹותיהן‰. מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוים חזרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאימתי
אפּלּו ּברּבית ילוּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעצמן,

ּכֹוכבים. ְְִֵָלעֹובדי
.Âחזר אתמאימתי מּׁשּיׁשּברּו ּבקּוביא? המּׂשחקין ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אפּלּו יעּׂשּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפסיפסיהם,
ְִָּבחּנם.

.Êהּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאימתי
לא ּבּמדּבר ׁשאפּלּו גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ּבהן, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין

ֲַיעּׂשּו.
.Áׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי

ּבן ּפלֹוני אני ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויּבדקּו.
נתּונים הם והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני

לענּיים. ְֲִִַַָָּבמּתנה
.Ëּדין לבית מּׁשּיבֹוא ּבׁשבּועה? הּמֹועל חזרת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאימתי

יתחּיב אֹו אני. חׁשּוד להם: ויאמר אֹותֹו, מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין
ויׁשּלם חׁשּוב, ּבממֹון אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשבּועה
ּומֹוכר, לעצמֹו ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן להּׁשבע. ירצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
טרפה אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָויצאת
ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהן
ׁשחרים, ויכּסה ׁשחרים, וילּבׁש רעתֹו. על ׁשּנחם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּמעּׂשיו
ּבממֹון אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָויל

חׁשּוב. ּבדבר ידֹו מּתחת טרפה יֹוציא אֹו ְְִִֵַַָָָָָָחׁשּוב.
.Èלֹו ונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּׂשה זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹממֹון
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹּתׁשּובה,

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

יּומתּו.‡ לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹהּקרֹובים
ׁשּלא זה: לאו ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים. על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבֹות
הּדין והּוא אבֹות. ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ּפי על אבֹות ְְְִִִִִַַַָָָָֹיּומתּו
קרֹובים אּלא ּתֹורה מּדין ּפסּולין אין קרֹובים. ְְְְִִִִִִֵֶָָָלׁשאר
הּבן, ּבן ועם הּבן עם האב והם: ּבלבד, אב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
צרי ואין זה, עם זה ּובניהן זה, עם זה האב מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהאחין
אֹו האם מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ּבן עם הּדֹודים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

מּדבריהם. ּפסּולין ּכּלן - האיׁשּות ְְִִִִִֵֶֶֶָָֻמּדר
ּתאֹומים·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

ׁשּנֹולד ּכקטן - ׁשּנתּגּיר ׁשהּגר לזה. זה מעידין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּירּו
חׁשּוב. ָהּוא

הן‚. הרי - האב מן ּבין האם מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
בניהם ּובני ּבׁשני. ׁשני - זה עם זה ּובניהם ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶראׁשֹון

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה
ׁשליׁשי„. לֹומר צרי ואין ּכׁשר, - ּבראׁשֹון ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָּולעֹולם

- ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ּבׁשני, ׁשני אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבׁשני.
ּפסּולים. ְְִֵֶׁשניהם

עם‰. האב :לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - ּבנֹו עם ְְְְִִִִִָָָָָהאב

ּכׁשר, - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ּפסּול; - ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָּבן
ׁשּתי ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הם הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו ֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחיֹות
ּבׁשני. ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָראׁשֹון
ׁשאּתה ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבנֹותיהן ּבנֹות אֹו ּבניהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבני
ּבנקבֹות. מֹונה אּתה ּכ ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון ּבזכרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָמֹונה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ לּה, ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְְִֶַַַָָָָָָָָָּכל
ּפסּול אּתה ּכ לֹו, ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה. ׁשהאּׁשה ְְְְִִֶַָָָלאׁשּתֹו;
.Êמעידין ּבעליהן - ּבׁשני ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה
לזה. זה מעידין אין - ּבּתּה ְְִִִֵֶֶֶָָוזה

.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
ְִּבראׁשֹון.

.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן
לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו.

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּכל וכן ואחיו. ּבנֹו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה. לׁשאר מעיד ְְִִֵֶַָָָאּתה
.‡È.לזה זה מעידים - חתן ואבי ּכּלה ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָאבי
.·Èּביניהן אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמנּו וילדה ליֹוסף ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקרבה
ליֹוס יֹוסף,והיה ּומת מנּׁשה, והּוא אחרת מאּׁשה ּבן ף ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת
לזה. זה ְִִֶֶָמעידין

.‚Èמעיד אינֹו לפיכ ּבראׁשֹון. ראׁשֹון - אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִִֵֵָָהאיׁש
ולא ּבּתּה, לבעל ולא לבּתּה ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה

.„Èהרי - האיׁשּות נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ארּוסה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
ּבארּוסתֹו אמּורים?] ּדברים [ּבּמה עדּות. לענין ּכנּׂשּואה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ארּוסתֹו, לקרֹובי העיד אם אבל לּה; מעיד ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעצמּה,
ּפֹוסלין אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשּיּׂשאּנה. עד ִֶֶַָָָאֹותּה
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לטֹובתֹו לא לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחזקת
והּׂשֹונא האֹוהב ,לפיכ הּוא. הּכתּוב גזרת אּלא לרעתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
גזרה ׁשּלא לדּינּות; ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּקרֹובים. על אּלא ְִֶַַָָּתֹורה

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת יום

עּׂשר ארּבעה ּפרק
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.‡,קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ז הרי - ּבנים לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה האם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכׁשר. ְְִֵֵַָנתרחק
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ׁשטרֹותיהן‰. מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוים חזרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאימתי
אפּלּו ּברּבית ילוּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעצמן,

ּכֹוכבים. ְְִֵָלעֹובדי
.Âחזר אתמאימתי מּׁשּיׁשּברּו ּבקּוביא? המּׂשחקין ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אפּלּו יעּׂשּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפסיפסיהם,
ְִָּבחּנם.

.Êהּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאימתי
לא ּבּמדּבר ׁשאפּלּו גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ּבהן, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין

ֲַיעּׂשּו.
.Áׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי

ּבן ּפלֹוני אני ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויּבדקּו.
נתּונים הם והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני

לענּיים. ְֲִִַַָָּבמּתנה
.Ëּדין לבית מּׁשּיבֹוא ּבׁשבּועה? הּמֹועל חזרת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאימתי

יתחּיב אֹו אני. חׁשּוד להם: ויאמר אֹותֹו, מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין
ויׁשּלם חׁשּוב, ּבממֹון אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשבּועה
ּומֹוכר, לעצמֹו ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן להּׁשבע. ירצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
טרפה אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָויצאת
ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהן
ׁשחרים, ויכּסה ׁשחרים, וילּבׁש רעתֹו. על ׁשּנחם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּמעּׂשיו
ּבממֹון אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָויל

חׁשּוב. ּבדבר ידֹו מּתחת טרפה יֹוציא אֹו ְְִִֵַַָָָָָָחׁשּוב.
.Èלֹו ונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּׂשה זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹממֹון
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹּתׁשּובה,

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

יּומתּו.‡ לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹהּקרֹובים
ׁשּלא זה: לאו ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים. על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבֹות
הּדין והּוא אבֹות. ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ּפי על אבֹות ְְְִִִִִַַַָָָָֹיּומתּו
קרֹובים אּלא ּתֹורה מּדין ּפסּולין אין קרֹובים. ְְְְִִִִִִֵֶָָָלׁשאר
הּבן, ּבן ועם הּבן עם האב והם: ּבלבד, אב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
צרי ואין זה, עם זה ּובניהן זה, עם זה האב מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהאחין
אֹו האם מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ּבן עם הּדֹודים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

מּדבריהם. ּפסּולין ּכּלן - האיׁשּות ְְִִִִִֵֶֶֶָָֻמּדר
ּתאֹומים·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

ׁשּנֹולד ּכקטן - ׁשּנתּגּיר ׁשהּגר לזה. זה מעידין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּירּו
חׁשּוב. ָהּוא

הן‚. הרי - האב מן ּבין האם מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
בניהם ּובני ּבׁשני. ׁשני - זה עם זה ּובניהם ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶראׁשֹון

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה
ׁשליׁשי„. לֹומר צרי ואין ּכׁשר, - ּבראׁשֹון ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָּולעֹולם

- ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ּבׁשני, ׁשני אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבׁשני.
ּפסּולים. ְְִֵֶׁשניהם

עם‰. האב :לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - ּבנֹו עם ְְְְִִִִִָָָָָהאב

ּכׁשר, - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ּפסּול; - ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָּבן
ׁשּתי ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הם הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו ֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחיֹות
ּבׁשני. ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָראׁשֹון
ׁשאּתה ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבנֹותיהן ּבנֹות אֹו ּבניהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבני
ּבנקבֹות. מֹונה אּתה ּכ ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון ּבזכרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָמֹונה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ לּה, ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְְִֶַַַָָָָָָָָָּכל
ּפסּול אּתה ּכ לֹו, ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה. ׁשהאּׁשה ְְְְִִֶַָָָלאׁשּתֹו;
.Êמעידין ּבעליהן - ּבׁשני ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה
לזה. זה מעידין אין - ּבּתּה ְְִִִֵֶֶֶָָוזה

.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
ְִּבראׁשֹון.

.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן
לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו.

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּכל וכן ואחיו. ּבנֹו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה. לׁשאר מעיד ְְִִֵֶַָָָאּתה
.‡È.לזה זה מעידים - חתן ואבי ּכּלה ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָאבי
.·Èּביניהן אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמנּו וילדה ליֹוסף ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקרבה
ליֹוס יֹוסף,והיה ּומת מנּׁשה, והּוא אחרת מאּׁשה ּבן ף ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת
לזה. זה ְִִֶֶָמעידין

.‚Èמעיד אינֹו לפיכ ּבראׁשֹון. ראׁשֹון - אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִִֵֵָָהאיׁש
ולא ּבּתּה, לבעל ולא לבּתּה ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה

.„Èהרי - האיׁשּות נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ארּוסה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
ּבארּוסתֹו אמּורים?] ּדברים [ּבּמה עדּות. לענין ּכנּׂשּואה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ארּוסתֹו, לקרֹובי העיד אם אבל לּה; מעיד ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעצמּה,
ּפֹוסלין אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשּיּׂשאּנה. עד ִֶֶַָָָאֹותּה
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לטֹובתֹו לא לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחזקת
והּׂשֹונא האֹוהב ,לפיכ הּוא. הּכתּוב גזרת אּלא לרעתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
גזרה ׁשּלא לדּינּות; ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּקרֹובים. על אּלא ְִֶַַָָּתֹורה

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת יום
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.‡,קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ז הרי - ּבנים לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה האם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וכׁשר. ְְִֵֵַָנתרחק
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חתנֹו,·. נעּׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי
ּכ ואחר ּפּקח, והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חתנֹו; ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָונעּׂשה
מּדת לכּון ׁשּיכֹול ּפי על אף ונסּתּמא, ּפתּוח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָנתחרׁש;
- ונׁשּתּטה ׁשפּוי מצריה; ּומסּים ּבּה מעיד ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרקע
נעּׂשה ׁשּלא עד עדּות לֹו יֹודע היה אם אבל ּפסּול. זה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
וחזר ונתחרׁש, פּקח ּבּתֹו; ּומתה חתנֹו, ונעּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחתנֹו,
ונסּתּמא, ּפתּוח ונׁשּתּפה; וחזר ונׁשּתּטה, ׁשפּוי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָונתּפּקח;
וסֹופֹו ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹוחזר
ּתחּלתֹו ּכׁשר; - ּבינתים ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבכׁשרּות,
מי ,לפיכ ּפסּול. - ּבכׁשרּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶַַַַָָּבפסלּות,
גדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ּבעדּות יֹודע ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

ּכלּום. אינּה -ְֵָ
ּכׁשהּוא‚. ׁשּמעיד עדּות על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָויׁש

הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָגדֹול,
אדם נאמן ּבקטנֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו להעיד נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשאדם
מּפני אחי; ׁשל אֹו רּבי, ׁשל אֹו אבי, ׁשל ידֹו ּכתב זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלֹומר:
ׁשּנּׂשאת, ּבפלֹונית אני זכּור מּדבריהם. ׁשטרֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּקּיּום
ּבתּולֹות נׁשים ורב הֹואיל הּבתּולֹות; מנהג לּה ְְְְְֲִִִַַַָָָֹונעּׂשה
מּפני הּפרס; ּבית הּזה ׁשהּמקֹום מּדבריהם. ּוכתּבה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻנּׂשאֹות,
ׁשּצמצּום ּבׁשּבת; ּבאין היינּו ּכאן ועד מּדבריהם. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו
ּפלֹוני איׁש ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אּמה אלּפים עד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתחּום
וׁשהיה לערב; ּבתרּומתֹו ולאכל לטּבל הּספר מּבית ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹיֹוצא
לפלֹוני ּומּתנֹות חּלה מֹוליכים וׁשהיינּו ּתרּומה; עּמנּו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָחֹולק
ּכׁשרה, זֹו מׁשּפחה אּבא: לי ואמר עצמֹו; ידי על ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּכהן
ׁשהאכילּוני ּפלֹוני, ׁשל ּבקצצה ואכלנּו ּפסּולה; זֹו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָמׁשּפחה
הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה נּׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם להֹודיע ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחיו
ּבתרּומה לאכל הּכהן זה להחזיק - הּדברים אּלּו ׁשּכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלֹו.

מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם ְְִִִֵֶֶֶָׁשל

ּבּמ„. הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו קטן,ּכל ּכׁשהיה ׁשּידע ה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
והעיד אּלּו, דברים ּכׁשראה עבד אֹו ּכֹוכבים עֹובד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאם

נאמן. אינֹו - ונׁשּתחרר ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָאחר
גזלן,‰. נעּׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

החזק אם אבל ידֹו; ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - גזלן ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻונעּׂשה
זה הרי - גזלן ׁשּיעּׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב
ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - חתנֹו נעּׂשה אם וכן ּכׁשר. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשטר
ּדין ּבבית החזק ׁשּלא ּפי על אף מעידין. אחרים אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻידֹו,
הּפסּול דֹומה ׁשאינֹו ּכׁשר. זה הרי - חתנֹו ׁשּנעּׂשה אחר ֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
לזּיף. חׁשּוד ּבעברה ׁשהּפסּול ּבקריבה, לפסּול ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבעברה

.Âלזה זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשטר
הּׁשטר לֹו ׁשּמסר ּפי על אף ּבעברה, ּפסּול מּׁשניהם אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מזּיף ׁשהּוא מּפני ּכחרס, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻּבפני

ִמּתֹוכֹו.
.Êוהעדים אחת, ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּכֹותב

הרי - הּׁשני מן ּורחֹוקים הּמּתנה מּמקּבלי לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקרֹובים
ּבׁשטר ּכתב אם אבל אחת. עדּות ׁשהּוא מּפני ּפסּול, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר
ּׂשדה לׁשמעֹון וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן ׁשּנתּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד:
זה - מּזה ּורחֹוקים לזה קרֹובים העדים ונמצאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָּפלֹונית,
אף עדּיֹות, ׁשּתי ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו רחֹוקים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהם
עלי היּו לאֹומר: דֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
,וכ ּכ לׁשמעֹון וׁשּנתּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעדים
אחד, ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי על ׁשאף ;וכ ּכ מּלוי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשּלויתי
ּתלּויֹות ׁשאינן עדּיֹות ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוהּמקנה

ּבזֹו. ָזֹו

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd zah e"kÎ'k -

ה'תשע"ב טבת כ' ראשון יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון מלאכּתּה, ְְְְְִִֶַַָָָָּבׁשעת
אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, מּמקֹום ּגּבּה על ְְִִֵֶֶַַָָָָּתבן
"לאֿתחסם יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלאכל

ּבדיׁשֹו" c)ׁשֹור ,dk mixac)הּׁשֹור ׁשאחד ונתּבאר , ְְְִִֵֶֶַָָ
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחד

(ievna)אין מלאכֹות ּבׁשאר ּבין ּבדיׁשה ּובין .ְְְִִֵֵֵָָָ
מןֿהּדבר מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה ְְְֱִִִִֶַַָָָָָמֹונעים
ואפּלּו ―לֹוקה, ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָׁשהיא

ּבקֹול lek`ln)חסמּה drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָוהּוא

(bi ,ak zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ְְְְֲִִִֶֶֶָָּוכבר
מ מּׁשבּועֹות.(aa`)ח' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"ב טבת כ"א שני יום

„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניכ'ֿכ"אטבת
.

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָוהּוא

(bi ,ak zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ְְְְֲִִִֶֶֶָָּוכבר
מ מּׁשבּועֹות.(aa`)ח' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ
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ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ב ׁשֹומרהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָחּנם,

לׁשמר" אֹוֿכלים e)ּכסף ,k zeny)נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
מ ט' ּבפרק זה ּדין ג'(aa`)מׁשּפטי ּופרק קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.(aa`)מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"ב טבת כ"ג רביעי יום

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ז לעני,הּמצוה להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו להרחיב ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכדי
ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות חמּורה ויֹותר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחֹובה
אין מּבניֿאדם, לבּקׁש ּפניו ּומגּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָונתּבּזה

זה ּבדבר וצערֹו dwcvl)מצּוקתֹו eci zhiyta)ּכמֹו ְְְְֲֶַָָָ
ּכדי לעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹזה

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה id`ׁשּלא ezwevne) ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mbהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמרֹו
"עּמ(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִַָָ

(my mihtynחּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם "ּכלֿאם :ְִִֶַָָָ
אתֿעּמי". ּתלוה אםּֿכסף האחד: ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה,
אֹומר אּתה חֹובה. ― ּתלוה אםּֿכסף ְְִֵֶֶֶַַָָָאמרּו:

העבטחֹובה, לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֲֵֵֶַַַָָ
מחסרֹו ּדי g)ּתעביטּנּו ,eh mixac)ולא חֹובה ― ְְֲִֵֶַַָֹֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָרׁשּות".
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה
ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַָֹֹחֹובֹו,

(ck ,bk zeny)מציעא ּבבא ּובגמרא .(:dr):אמרּו ְְְִִָָָָָָ
לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ"מּנין

לפניו לעבֹור exikfiׁשאסּור `ly ick deld iptl) ְֲֶַָָָ
(eizeaeg."ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ

my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְִִֶַָֹ
ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ּגם ּכֹולל ְִִִֵֵֶֶַַַָָזה
יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָאמרּו,

לקּמן. ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ"לאֿתהיה

ה'תשע"ב טבת כ"ד חמישי יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּנכרי
מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על לחמֹול ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

ּתּגׂש" "אתֿהּנכרי יתעּלה: אמרֹו eh,והּוא mixac) ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
(bספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)ּתּגׂש "אתֿהּנכרי : ְְְִִִֵֶַָֹ

עׂשה". מצות זֹו ―ְֲִֵַ

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלּוחֹו,
אלֿ "לאֿתבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹּונמׁשּכנּנּו.

עבטֹו" לעבט i)ּביתֹו ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְֲֲִֵַַָֹֹ
(bi dpyn h wxt `rivn `aa)אתֿחברֹו "הּמלוה :ְֲֵֶֶַַ

לּטֹול לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלא
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: i`)אתֿמׁשּכֹונֹו, ,my). ְֱֲֶֶֶַַַַֹ

"הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולאו
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
מּכֹות ּבגמרא החזירֹו(fh.)אחרֹון לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ׁשּבּה עׂשה קּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּדמּכֹות ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכבר(fh.)הּמׁשּכֹון, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
(.biw).
יוםשלישֿישבתקודשכ"בֿכ"וטבת

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ט להחזירהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿהּמׁשּכֹון
ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּמׁשּכֹון אם ְְְִִִִֶַַַַָלֹו.
ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ּומלאכּתֹו עבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵַַַָּכלי
לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּוא ואם ּבּלילה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוימׁשּכנם

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ikxveּבּלילה ,zekiny) ְְְַַַָָָ
(dlilּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(m: ְְְְְִִֵַַַָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)"עדּֿבא ,ak zeny)― ְִֶֶֶַַֹ

ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות ְְֲִֶַַַָָזֹו
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ה'תשע"ב טבת כ"ב שלישי יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ב ׁשֹומרהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָחּנם,

לׁשמר" אֹוֿכלים e)ּכסף ,k zeny)נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
מ ט' ּבפרק זה ּדין ג'(aa`)מׁשּפטי ּופרק קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.(aa`)מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"ב טבת כ"ג רביעי יום

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ז לעני,הּמצוה להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו להרחיב ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכדי
ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות חמּורה ויֹותר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחֹובה
אין מּבניֿאדם, לבּקׁש ּפניו ּומגּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָונתּבּזה

זה ּבדבר וצערֹו dwcvl)מצּוקתֹו eci zhiyta)ּכמֹו ְְְְֲֶַָָָ
ּכדי לעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹזה

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה id`ׁשּלא ezwevne) ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mbהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמרֹו
"עּמ(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִַָָ

(my mihtynחּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם "ּכלֿאם :ְִִֶַָָָ
אתֿעּמי". ּתלוה אםּֿכסף האחד: ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה,
אֹומר אּתה חֹובה. ― ּתלוה אםּֿכסף ְְִֵֶֶֶַַָָָאמרּו:

העבטחֹובה, לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֲֵֵֶַַַָָ
מחסרֹו ּדי g)ּתעביטּנּו ,eh mixac)ולא חֹובה ― ְְֲִֵֶַַָֹֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָרׁשּות".
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה
ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַָֹֹחֹובֹו,

(ck ,bk zeny)מציעא ּבבא ּובגמרא .(:dr):אמרּו ְְְִִָָָָָָ
לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ"מּנין

לפניו לעבֹור exikfiׁשאסּור `ly ick deld iptl) ְֲֶַָָָ
(eizeaeg."ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ

my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְִִֶַָֹ
ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ּגם ּכֹולל ְִִִֵֵֶֶַַַָָזה
יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָאמרּו,

לקּמן. ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ"לאֿתהיה

ה'תשע"ב טבת כ"ד חמישי יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּנכרי
מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על לחמֹול ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

ּתּגׂש" "אתֿהּנכרי יתעּלה: אמרֹו eh,והּוא mixac) ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
(bספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)ּתּגׂש "אתֿהּנכרי : ְְְִִִֵֶַָֹ

עׂשה". מצות זֹו ―ְֲִֵַ

ה'תשע"ב טבת כ"ה שישי יום

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלּוחֹו,
אלֿ "לאֿתבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹּונמׁשּכנּנּו.

עבטֹו" לעבט i)ּביתֹו ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְֲֲִֵַַָֹֹ
(bi dpyn h wxt `rivn `aa)אתֿחברֹו "הּמלוה :ְֲֵֶֶַַ

לּטֹול לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלא
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: i`)אתֿמׁשּכֹונֹו, ,my). ְֱֲֶֶֶַַַַֹ

"הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולאו
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
מּכֹות ּבגמרא החזירֹו(fh.)אחרֹון לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ׁשּבּה עׂשה קּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּדמּכֹות ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכבר(fh.)הּמׁשּכֹון, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
(.biw).
יוםשלישֿישבתקודשכ"בֿכ"וטבת

ה'תשע"ב טבת כ"ו קודש שבת יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ט להחזירהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿהּמׁשּכֹון
ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּמׁשּכֹון אם ְְְִִִִֶַַַַָלֹו.
ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ּומלאכּתֹו עבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵַַַָּכלי
לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּוא ואם ּבּלילה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוימׁשּכנם

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ikxveּבּלילה ,zekiny) ְְְַַַָָָ
(dlilּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(m: ְְְְְִִֵַַַָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)"עדּֿבא ,ak zeny)― ְִֶֶֶַַֹ

ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות ְְֲִֶַַַָָזֹו
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zahקח e"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה לֹו מחזיר ׁשאּתה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָלילה
אתֿהעבֹוט לֹו ּתׁשיב הׁשב ּכבֹוא(oekynd)לֹומר: ְֲִֵֶַָָָ

bi)הּׁשמׁש ,ck mixac)ממׁשּכנין אמרּו: מּכאן ְְְְִִֶֶַַָָ
ּומחזירין ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ְְְְֲִִַַַַַָָּכסּות
נתּבאר ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ְְְְְְִֵַַַַָָָָּכסּות

מּכֹות אלּֿביתֹו(fh.)ּבגמרא "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ― ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z` miiwnd),

אתֿ לֹו ּתׁשיב "הׁשב אמרֹו: הּוא ְְֲִֵֵֶֶָָָָוׁשהעׂשה
ספרי ּולׁשֹון my)העבֹוט". `vzÎik zyxt)הׁשב" : ְְֲִֵֵָָ

ּוכלי ּבּיֹום, יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ְְְֲִִִִֵֶַַַָּתׁשיב
סגֹוס ּבּלילה: xnv)לילה zkiny),ּבּלילה ְְְַַַַַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּומחרׁשה
מ ט' .(biw.)מציעא(aa`)ּבפרק ְְִִֶֶָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשהזהרנּו
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, ְְְֲִִִִֶַַַָָָצרי

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו hּבּלילה, wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi dpynואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא והּלאו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבּיֹום".
ּבעבטֹו" תׁשּכב ai)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְֲִִֵַַֹֹ

(my `vz ikאּלא ."עּמ ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא :ְֲִִֶַַָָֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו elמחזיר oi`) ְְֲִִִֶֶַַָָָ

(yeniyl silgz:ואמר ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְֲֵֵֵֶַַָָמחמת
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא (zeny"ּכי ְְְְִִִִַָָֹֹ

(ek ,ak'ט ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מציעא .(my)מּבבא

יוםשבתקודשכ"וטבת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oikxr(iyily meil)

oky 'ytp' minrt 'b jkl jixv oi` mbe ,dkixrdy dy`e d`n
,zg` 'ytp' zaizn ozyly z` cenll yie deya zelewy zeyxcd

okleéøèöéà ékàø÷ Cjxr yiy zeaxl ,'zeytp' jxvpy dn - ¦¦§§¦§¨
éøèöàc àeä ïéçL äkeîe ìeeðîì.C ¦§¨¥§¦§¦§§¦

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'Ekøò äéäå'`aúBaøì §¨¨¤§§§©
,íéîãì ñBðéâBøcðàå íeèîeè,mikxrp mpi`y s` mixcip mdy §§©§§¦§¨¦

:`xnbd dywn .lirl x`eank 'jkxra xcp' ywidn mihrnzn mpi`e
àø÷ éì änì íéîcilr xne`d z` aiigl weqt jxvp recn -einc' e ¨¦¨¨¦§¨

m` s` ixd ,'ilràäé àìepicàlàkàì÷éc éîcxcepl yi ,lwc - Ÿ§¥¤¨§¥¦§¨
ixdy ,einca aiigzdlàì÷éc éîc' øîà eléà,'ilráéäé àì éî- ¦¨©§¥¦§¨¦Ÿ¨¦

,lwc oicn rexb epi` qepibexcp`e mehneh oicy i`cee ,ozep epi` m`d
:`xnbd zvxzn .jxrp epi`y s` xcipy,àáø øîàmpn` weqtd ¨©¨¨

`l` ,mixcipy cnll jxvp `lBãBáëa ïBcépL øîBìxcpy iny - ©¤¦¦§
,ea dielz dnypdy xnelk ,ea ielz mceaky mdixa`n cg` inc
inca aiigzp ,'ilr df [qepibexcp` e`] mehneh y`x inc' xn`y oebk

oky ,weqt dfl jxvpe .elekàðéîà Czòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
y oeiky xnel jzrca,áéúk 'Ekøòa øãð'mixcp aezkd yiwd ¤¤§¤§§§¦

m`e ,eceaka oecip minca jk eceaka oecip oikxray enky ,oikxrl
oka BðLiL ìkzyxtïéëøòy oica epyiBãBáëa ïBcéðmixcpaìëå Ÿ¤¤§§£¨¦¦¦§§Ÿ

ïéëøòa BðéàL[qepibexcp`e mehneh oebk]BãBáëa ïBcéð Bðéà ¤¥§£¨¦¥¦¦§
mehnehk] oikxra epi`y in s`y weqtd cnln okl ,mixcpa

.mixcpa eceaka oecip ,[qepibexcp`e
:`ax ixac lr dywn iia`øîàééaà déì,`axldéúéà àìãe- ¨©¥©©¥§Ÿ¦¥

epi`y ineéî ,ïéëøòaike -àéðúäå ,BãBáëa ïBcéðepipy ixde - §£¨¦¦¦¦§§¨©§¨
xne`d ,`ziixaaäæ ãáò Làø'ily,'Lc÷äixdàeä[milrad-] Ÿ¤¤¤¤§¥

Ba ïéôzeL Lc÷äåxne`de .eivg lr ycwdd lg xnelk ,cara §¤§¥¨¦
exiaglãáò Làø'dfíäéðéa ïéðnLî ,'Eì øeëî`ney miyer - Ÿ¤¤¨§§©§¦¥¥¤

xne`d oke .einc ewlgie card dey dnk,'Lc÷ä äæ øBîç Làø'Ÿ£¤¤§¥
ixdàeä[milrad-],Ba ïéôzeL Lc÷äåexiagl xne`deLàø' §¤§¥¨¦Ÿ

øBîçdf.íäéðéa ïéðnLî ,'Eì øeëîxne`d j`äøt Làø'eføeëî £¨§§©§¦¥¥¤Ÿ¨¨¨

eléôà àlà ,ãBò àìå ,äøt ìL dLàø àlà øëî àì ,'Eìxne`a §Ÿ¨©¤¨Ÿ¨¤¨¨§Ÿ¤¨£¦
äøt Làø'ef'Lc÷äàlà Lc÷äì ïéà ,z`,àtt áø øîàå .dLàø Ÿ¨¨¤§¥¥©¤§¥¤¨Ÿ¨§¨©©¨¨

,xenge car oial dxt oia weligd mrhàøBúc àLéø ïácæî àäc§¨¦§§©¥¨§¨
àçaè éáaziaa envr ipta xknpd xac `ed dxt y`x ixdy - §¥©¨¨

j` ,y`xd z` wx yicwdle xeknl ezpeek i`ce ok m`e ,miigahnd
yicwdle xeknl ezpeek i`cee ,xeknl jxc oi` xeng e` car y`x

:`iyewd z` iia` miiqn .eivgeäðúéì äøôe øBîç àäåmpi` - §¨£¨¨¥©§
å ,ïéëøòay o`k x`eanïéàoica md,BãBáëa ïBcéðeid m` ixdy §£¨¦§¥¦¦§

`ax aiyn .mlek inca aiigzn my`x z` yicwnd did df oica
:iia`léîòèéìåCeceaka oecip oikxra epyiy iny ,jzhiyl s`e - §¦©§¨

,eceaka oecip epi` oikxra epi`y ineCì éL÷ézoicnãáòxkfedy ¦§¥¨¤¤
,z`ady `ziixaadéúéàcepyiy -ïéëøòa(.a)BãBáëa ïBcéð ïéàå §¦¥©£¨¦§¥¦¦§

.elek lr ycwdd lg `ly `ziixaa x`eankàlàef `iyew i`ce ¤¨
jziiyew oke,àéL÷ àìokyàädxte xeng car oi`y epipyy dn - Ÿ©§¨¨

edf ,mceaka mipecipçaæî éLã÷a[xeng e`] car y`x' yicwdyk - §¨§¥¦§¥©
e ,'dler incl dfàäepi`y in s`y lirl `ziixaa izyxity dn - ¨

edf eceaka oecip [qepibexcp`e mehnehk] oikxraúéaä ÷ãa éLã÷a§¨§¥¤¤©©¦
'zeytp' weqtd oky ,'ziad wcal df mehneh y`x inc' xn`y -
mdy oikxr iabl aezk ,eceaka oecip oic z` lirl epcnl epnny
ixcpa wx `ed eceaka oecip mixcpay oicd s` okle ,ziad wca iycw

.ziad wca
:`ax ly evexiz lr iia` dywndzîé÷Bà éàîazcnrd j`id - §©¦§¨
,'eke 'df car y`x' `ziixad z`,çaæî éLã÷aok m`àôéñ àîéà §¨§¥¦§¥©¥¨¥¨

epipyy ,ef `ziixa ly `tiqd z` yxte xen` -àlà ãBò àìå§Ÿ¤¨
Lc÷äì ïéà ,'Lc÷ä Bæ äøt Làø' øîà eléôàda,dLàø àlà £¦¨©Ÿ¨¨¤§¥¥©¤§¥¤¨Ÿ¨

,gafnl dy`x yicwdy xaecn ok` m`eéànàycwdl oi` recn - ©©
y oicd zeidl jixv ixd ,dy`x `l` dadleëa äMeã÷ èBLôz- ¦§§¨§¨
e ,daxwdl die`x dxt ixdy ,dxtd lkaàéðz àì éî`l m`d - ¦Ÿ©§¨

,`ziixaa epipyøîBàä̈¥
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שלישי עמ' ב

gi wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enygialÎk
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éìò eî÷-øLà ìëå Cìnä éðãàñ:äòøì E £Ÿ¦´©¤½¤§²Ÿ£¤¨¬¨¤−§¨¨«

i"yx

(Î).¯Á‡ ÌÂÈ· ˙¯˘·Â:אחרת תשועה ÏÚבשורת ÈÎ
.ÔÎלך טובה לא לפיכך מת, המלך בן אשר על כי

זאת: ÂÓˆ‡˙.(Î·)הבשורה ‰¯Â˘· ÔÈ‡ ‰ÎÏÂאין

היום: מצויה בשורה שכר Ó‰.(Î‚)מתת È‰ÈÂכלומר

שכר: לי אין אם בכך יתÂ·ÚÈÂ¯.ומה (תרגום:)וקדים

‰‚„ÏÂ.(ËÎ)כושי: ÔÂÓ‰‰ È˙È‡¯ונעים הומים

Í„·Ú.במלחמה: ˙‡Â ·‡ÂÈ ÍÏÓ‰ „·Ú ˙‡ ÁÂÏ˘Ï
ואת המלך עבד את יואב לשלוח מסורס, מקרא זה הרי

הרץ זה המלך עבד את יואב ששלח לאחר עבדך,

Í„·Ú.אחרי: ˙‡Âמה ידעתי ולא אומר, הוא עצמו על

כן: אחרי Î‰.(Ï)היה ·ˆÈ˙‰ ·Òאחר לצד פנה

זה: יאמר מה ונשמע כה, והתיצב

cec zcevn
(Î).‰¯Â˘· ˘È‡ ‡Ï:כזאת בשורה לבשר לך ראוי ·ÌÂÈלא
.¯Á‡:אחרת תשועה יזדמן ÔÎ.בעת ÏÚ ÈÎההיא הבשורה כי

טובה: לבשורה תחשב ולא המלך, בן הומת אשר על תהיה
(‡Î).‰˙È‡¯ אבשלום:‡˘¯ וממיתת המלחמה, בנצחון

.ÂÁ˙˘ÈÂ:בבשורה לשלחו חסד עמו שעשה בחשבו
(·Î).‰Ó È‰ÈÂבמיתת אשמתו לא אם אף לומר: רצה

ישמח: הלא המלחמה בנצחון מקום מכל Ê‰.אבשלום, ‰ÓÏנמצא יהיה לא ולכה הואיל אליו, לרוץ תעמול למה לומר: רצה
ראשון: אליו ויבוא הוא רץ כבר כי יתננה, להכושי הלא מתן, יתן אם אף כי בשורה, Ó‰.(Î‚)מתן È‰ÈÂ,ואמר אחימעץ חזר

ארוץ: זה כל עם מתן, אקבל לא ‰ÎÎ¯.ואם Í¯„:לבוא והקדים הכושי את עבר ולזה קרוב, היותר הדרך ˘�È(Î„)והוא ÔÈ·
.ÌÈ¯Ú˘‰:השערים בין יושב והיה זה, מול זה והשערים מחומה, לפנים חומה להעיר היה ‰ÓÂÁ‰.כי Ï‡:להשער ממעל אשר

(‰Î).Â„·Ï Ì‡:המלחמה מן הנסים דרך כן ‰˘ÚÂ¯.(ÂÎ)ואין Ï‡:השער שומר ‡È˘.אל איש:‰�‰ עוד ‰ÍÏÓ.הנה ¯Ó‡ÈÂ
הצופה: דבר Ó·˘¯.כשמוע ‰Ê Ì‚:בא לבדו הוא וגם ‰¯‡˘ÔÂ.(ÊÎ)הואיל ˙ˆÂ¯Ó שהוא‡˙ מרוצתו, הנהגת לומר: רצה

הוא: הוא ובודאי אחימעץ, מרוצת Â‚Â'.כמנהג ‰Ê ·ÂË ˘È‡:טוב לבשר לחשוק טבעו נוטה טוב, איש Ò‚¯.(ÁÎ)כי ¯˘‡
ואנשיו: יואב Â‚Â'.ביד Â‡˘� במלך:‡˘¯ אמר:˘ÌÂÏ.(ËÎ)למרוד שאלה ובלשון השלום, ‰‚„ÏÂ.כמו ÔÂÓ‰‰ È˙È‡¯ראיתי

ולבשר, להקדימו לרוץ אני מהרתי ולזה אותי, לשלוח וגם הכושי, והוא המלך עבד את ישלח שיואב הרב, העם כל נתקבצו כי
הרעה: לבשרו רצה שלא לפי לו, וכחש הוא, יודע הכושי אבל בבנך, נעשה מה ידעתי ולא הדברים, פרטי כל לי נמסר ולא

.'Â‚Â ˙‡ ÁÂÏ˘Ï:המלך עבד את יואב לשלוח יאמר וכאלו הפוך, Î‰.(Ï)הוא ·ˆÈ˙‰:בפיו מה ונשמע הכושי, בוא עד
(·Ï)Â‚Â ¯Ú�Î ÂÈ‰È.':כמוהו שימותו כנער, יהיו עליך והקמים אויביך כל הלואי לומר: רצה

oeiv zcevn
(·Î).‰Ó È‰ÈÂודוגמתו שיהיה, מה יהיה לומר יגרצה (איוב

שיעבור:יג) מה יעבור ופירושו מה, עלי ויעבור :(‚Î).¯ÎÎ‰
הירדן: ככר והוא כמוÒ‚¯.(ÁÎ)המישור, ו)מסר, א :(עמוס

לאדום: הרב:‰‰ÔÂÓ.(ËÎ)להסגיר מלשוןÂÒ·.(Ï)העם
והפנה: הנה:Î‰.סבוב
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הצופה: דבר Ó·˘¯.כשמוע ‰Ê Ì‚:בא לבדו הוא וגם ‰¯‡˘ÔÂ.(ÊÎ)הואיל ˙ˆÂ¯Ó שהוא‡˙ מרוצתו, הנהגת לומר: רצה

הוא: הוא ובודאי אחימעץ, מרוצת Â‚Â'.כמנהג ‰Ê ·ÂË ˘È‡:טוב לבשר לחשוק טבעו נוטה טוב, איש Ò‚¯.(ÁÎ)כי ¯˘‡
ואנשיו: יואב Â‚Â'.ביד Â‡˘� במלך:‡˘¯ אמר:˘ÌÂÏ.(ËÎ)למרוד שאלה ובלשון השלום, ‰‚„ÏÂ.כמו ÔÂÓ‰‰ È˙È‡¯ראיתי

ולבשר, להקדימו לרוץ אני מהרתי ולזה אותי, לשלוח וגם הכושי, והוא המלך עבד את ישלח שיואב הרב, העם כל נתקבצו כי
הרעה: לבשרו רצה שלא לפי לו, וכחש הוא, יודע הכושי אבל בבנך, נעשה מה ידעתי ולא הדברים, פרטי כל לי נמסר ולא
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(·Ï)Â‚Â ¯Ú�Î ÂÈ‰È.':כמוהו שימותו כנער, יהיו עליך והקמים אויביך כל הלואי לומר: רצה

oeiv zcevn
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i"yx

(Â).Â�ÈÏ‡ ÍÈ˙·˘ÁÓÂ ÍÈ˙Â‡ÏÙ�בראת בשבילנו

לנו, להטיב מרחוק וחשבת הים את לנו קרעת עולמך

שקצצו האמורים מפני שנה ארבעים במדבר איחרתנו

יוצאין שישראל כששמעו ארצ' והחריבו האילנות את

ארצם: את לרשת ‡ÍÈÏ.ללכת ÍÂ¯Ú ÔÈ‡לדמות אין

כערכך כמו ערך לשון ומושיע, שר כל כ"ז)לך (ויקרא

בלע"ז: Â‡„·¯‰.אהפרישי"יר ‰„È‚‡להגיד באתי אם

מספר: עצמו ÙÁˆ˙.(Ê)ולדבר ‡Ï ‰Á�ÓÂ Á·Êביום

וגו' ה' בקול תשמע אם ועתה שנאמר כענין תורה מתן

י"ט) וכן(שמות ז'), את(בירמיה דברתי לא כי אומר הוא

כי זבח או עולה דברי על וגו' צויתים ולא אבותיכם

עליה' להכביד חובה הזקקתי ולא אמרתי מכם יקרב

ונעשה שאמרתי רוח נחת אלא אינם ומוספין תמידין

מועט ודבר ÈÏ.:(סא"א)רצוני ˙È¯Î ÌÈ�Ê‡שמעו לאמר

לשמוע:È¯Î˙.בקולי: חלולים בשעת‡Ê.(Á)עשיתם

במסורת אליך באתי הנה לפניך אמרתי תורה מתן

כ"ד)בריתך עלי(שמות עדות כתוב זו דבר ונשמע נעשה

משה: בתורת ספר ÈÚÓ.(Ë)במגלת ÍÂ˙· Í˙¯Â˙Â
הוא: תורתך פי על מאכלי ˆ„˜.(È)אף È˙¯˘·שירה

דבורה: שירת הבאר על ושירה הים ‡ÏÎ‡.על ‡Ïלא

הגשם ויכלא לשון ח')אמנע רחמיך,(בראשית תכלא לא

תמנע: ישמרוני:È�Â¯ˆÈ.(È·)לא

cec zcevn
(Â).˙È˘Ú ˙Â·¯:למעננו עשית רבות ÍÂ¯Ú.נפלאות ÔÈ‡אין

אליך: ולהדמות להעריך אגיד‡‚È„‰.מי אמרתי אם
מלספר: רבו כי אוכל לא ÙÁˆ˙.(Ê)נפלאותיך ‡Ïחפץ אינך

קרבן: ויביא האדם ÈÏ.שיחטא ˙È¯Î ÌÈ�Ê‡דברי אל לשמוע
שמוע הנה נאמר וכן מזבח בעיניך טובה היא אשר התורה

טוב ט"ו)מזבח אמרת:‡Ê.(Á):(ש"א התורה מתן ‰�‰בעת
.È˙‡·:לקבלה.¯ÙÒ ˙Ï‚Ó·:ונשמע נעשה אז שאמרתי בתורה ספר במגלת עלי כתוב עליÂ˘ÚÏ˙.(Ë)כאשר קבלתי וכאשר

המעיים: מכלל היא אשר בלבבי שמורה ותורתך לעשותה חפצתי מנעתי·˘¯˙È.(È)כן ולא התורה דברי את לרבים השמעתי
הוא: כן שכדברי ידעת ה' אתה והלא מלהשמיע בלˆ„˜˙Í.(È‡)שפתי כסיתי לא עמדי שעשית לרבים:והצדקה מלהודיע בי

.È˙„ÁÎ ‡Ï:אחריך לבם להמשיך בכדי רב לקהל חסדך מלספר מנעתי ‰'.(È·)לא ולא‡˙‰ גמול השב ה' אתה גם לכן
ממני: רחמיך הבטחתך:Í˙Ó‡Â.תמנע אמתת

oeiv zcevn
(Â).ÂÓˆÚ:רבוי כרהÈ¯Î˙.(Ê)ענין בור כמו ז)חפרת :(לעיל

.˙Ï‡˘:בקשת(Á).˙Ï‚Ó·עפה מגלה כמו אגרת (זכריהענין

לרבים:·˘¯˙È.(È):ה) חדשות השמעות אמנע‡ÏÎ‡.ענין
הגשם ויכלא ח')כמו ולאÈ˙„ÁÎ.(È‡):(בראשית כמו מנעתי

מאבותם ט"ו)כחדו :(איוב

xe` ldi
נפלאותיךרבותז פי' יחייא ואבן ורש"י. ת"י ע' וגו'. עשית

ובמצ"ד נסתרים. נסים ומחשבותיך ומפורסמים. נגלים נסים
רבות תלים ובמדרש בת"י. הוא וכן אנפלאות קאי דרבות פי'

כו'. המלכיות את אברהם לו שיברור עשית
נפלאותיךפ"ח(ב) מ"ד רבא דרש א' דע"ז דיבמות

של בחיקו יושב רחבעם שהיה מלמד כו' אלינו ומחשבותיך
שער בעמה"מ מזה וע' כו' עמונית ולא עמוני וה"ע כו' דוד

ע"ב: דקי"ט קי"ב פרק ארבע קרית
עשיתבירושלמי(ג) רבות לשעבר סימון א"ר ה"ג דר"ה פ"ק

שני חדשים(קודם משמר בעצמו הקב"ה הי' התורה תנה
ואילך מכאן ט"ו) ס"פ בא ברבות כמ"ש ושבתות ומועדים

כו': אלינו ומחשבותיך נפלאותיך
רבותרבות(ד) פתח פפא בר חנינא ר' ג' ע"ב פס"ה תולדות

כהו למה בשבילנו אלינו שפעל ומחשבות פעולות כו' עשית
דאיתא כו' הברכות את ויטול יעקב שיבא כדי יצחק של עיניו

הלילה לעשו יצחק שאמר המעשה הי' דפסח א' שביום בפר"א
אתעדל"ת שאין מבחי' טל כי והיינו כו' נפתחים טל שערי הזה
הברכה להמשיך יוכל משם לכן מצות בלא חנם ע"ד שם מגעת
ג"כ זו שמבחי' אלינו ומחשבותיך נפלאותיך ועז"נ לעשו. גם
ליעקב עשו אח הלא ע"פ במ"א כמ"ש דוקא ליעקב יומשך
יעקב את ואוהב ואעפ"כ כאורה בחשיכה דקמי' בבחי' דהיינו

להפליא: עמכם עשה אשר וז"ש כו'. שנאתי עשו ואת
רצהוע' שיצחק מה בני ריח ראה בד"ה תולדות פ' בת"א

והחקים. העדות אלה בד"ה בחקתי פ' ובלק"ת עשו. את לברך
יצחק בחי' משרש גם שלמעלה ומחשבותיך נפלאותיך אך
וע' הכתר. עד העולה ת"ת התיכון בריח יעקב כי אלינו הוא
ולכן העומדים בין מהלכים לך ונתתי בד"ה וישב פ' בת"א
ע"י אלינו ומחשבותיך נפלאותיך נמשך הכתר מבחי' משם
עשו את לברך שרצה עם עצמו יצחק שמבחי' הסיבות סיבת

דוקא: ליעקב הברכות יומשך השמאל שמקו

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' יח גדול:דף הכהן של הכיפורים יום ליל סדר את המשנה מפרשת (הּוא)עתה ִאם
גדולהיה הכהן ּדֹורׁש- ויראהחכם, יישן שלא כדי הכיפורים יום ליל כל הלכה בדבר ֵָָָָ
לאוקרי. היוואם לפניו, כשדורשים מבין הוא אבל חכם אינו אם חכמים- ּתלמידי ְְֲִִִֵַָָ

לפניו הלילה.ּדֹורׁשים כל הלכה רגילבדבר גדולואם ואםהכהן קֹורא. לקרֹות, ְְְְְִִִִִֵָָָ
היולאו, לקרות, יודע ּבשאינו לפניו, קֹורין ּובּמה לפניו. אּיֹובספרקֹורין ְְְִִִֶַָָָָָ

הּימים, ּובדברי שינה.ּובעזרא תחטפנו שלא כדי הלב את המושכים דברים שהם ְְְְִִֵֶַָָ
ּבדנּיאל לפניו קריתי הרּבה ּפעמים אֹומר, קבּוטל ּבן .זכריה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

במשנה: וכו'.שנינו ּובֹוכין ּפֹורׁשין והן ּובֹוכה ּפֹורׁש הגמרא:הּוא הּואמבארת ְְִִֵֵֶ
הגדול הכהן ּובֹוכה- כךּפֹורׁש הוצרכוצדֹוקי,שהואׁשחׁשדּוהּועל כך שמשום ְֲִֵֶֶָ

בסמוך. הגמרא שמבארת כפי דיןוהםלהשביעו, בית זקני ּובֹוכין- כךּפֹורׁשין על ְְִִֵ
לחינם, בו שחשדו לֹוקהשיתכן ּבכׁשרים החֹוׁשד ּכל לוי, ּבן יהֹוׁשע רּבי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּדאמר

ְּבגּופֹו.
הגמרא: לּמהמבררת ּכְך שהכהןוכל חששו עבודה איזו כלומר, אותו. להשביע הקפידו ְָָָָ

הגמרא: מבארת כדין. יעשה יתּקןלא הכיפוריםויקטירׁשּלא ביום הניתנת הקטורת את ְֵֶַֹ
אש גחלי שבה המחתה הקדשיםמּבחּוץעל קודש לבית שנכנס קודם בהיכל ויכניס- ְְִִַַ

הקטורת שהוקטרה לאחר לפנים המחתה עֹוׂשין,את ׁשהּצדֹוקין השביעוהוּכדרְך ולכן ְְִִֶֶֶַ
הקדשים. קדש לתוך כשיכנס רק אלא האש על הקטורת את יתן שלא

אחד ּבצדֹוקי מעׂשה רּבנן, גדול,ּתנּו כהן האשׁשהתקיןשהיה על הקטורת את ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
ווהכניסמּבחּוץ, הצדוקים, כמנהג הקדשּביציאתֹולפנים ׂשמחהמן ׂשמח היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
כמנהגם,ּגדֹולה שנהג ּבֹועל אותוּפגע פגש ּפי- על אף ּבני, לֹו, אמר אביו, ְְִִִַַַַָָָָ

אנּו כךׁשּצדֹוקין נוהגים אנו אין מקום מכל כך, לנהוג צריך דעתנו משוםלמעשה,ולפי ְִֶָ
הּפרּוׁשיםש מן אנּו דבריהם.מתיראין על מלחלוק ישראל, חכמי לֹו- הכהןאמר ְְְִִִִַַָָָ

הּכּפרת'הגדול, על אראה ּבענן 'ּכי הּזה הּמקרא על מצטער הייתי ימי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
הקטורת, מן העשן שיעלה לאחר רק הקדשים קודש לבית שיכנס מפרשים ְִַָאמרּתי,שאנו

ואקּיימּנּו לידי יבֹוא וכימתי דעתנו, לפי זה לאלפסוק לידי ׁשּבא עכׁשיו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמת עד מּועטין ימים היּו לא אמרּו, גדולאקּיימּנּו. כהן חטופהאותו מיתה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
מחֹוטמֹו, יֹוצאין ּתֹולעין והיּו ּבאׁשּפה, קודשוהּוּטל לבית שנכנס כך על עונש ְְְְְִִֵַַָָָָ

כדין. שלא אֹומריםהקדשים הקדשיםּביציאתֹושמידויׁש נפל,ניּגףמקודש ּדתני- ְְְִִִִֵֵַָָ
קֹול ּכמין חּייא, חבטהרּבי ּבעזרה,של משוםנׁשמע וחבטֹווזאת מלאְך ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ

גדול ּומצאּולכהן הּכהנים, אחיו ונכנסּו ּפניו, ּכתפיורושםעל ּבין עגל רגל שחבטּככף החבטה מן שנוצר כהן אותו של ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ברגלו, המלאך המלאכיםׁשּנאמרבו רגלי כף דמות ז)לענין א עגל'.,(יחזקאל רגל ּככף רגליהם וכף יׁשרה רגל 'ורגליהם ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

i"yx

.ùøåã íëç äéä íàlk dkld xaca

:ixw d`xie oyii `ly k"dei lilíàå
.åàìrenyle oiadl rceie `ed mkg

oiyxec yexcl rcei epi`e dkld xac

:eiptl.'åëå àøæòáå áåéàámixac ody

dpiy oi`e orneyl ald z` oikiynn

:eztheg.é÷åãö åäåãùçùowzl

y`d zzgn lr dze` zzle zxehwd

iycw zial ok ixg` dqipkdle lkida

miwecvd mixne` oky miycwd

:onwlck.åôåâá ä÷åì íéøùëá ãùåçä
'ebe il epin`i `l od (c zeny) aizkc

:blyk zrxevn eci dpde aizkeìëå
.äîì êë:dnl z`fd dreaydàìù

.ï÷úézpzipd miptg `ln zxehwd

(fh `xwie) aizkck dzgnd lr k"dia

lr zxehwd z` ozpe 'ebe eiptg `lne

:'ebe y`d.õåçáîoipzep eid lkida

oiqipkn k"g`e y`d lr oiwecv dze`

ik opra m` ik `ai l` oiyxec eidy

`xwc `yixa aizke (my) d`x` opra

ik rnyne ycwd l` zr lka `ai l`e

lr d`x` f`e `ai zxhwd oyr opra

:zxetkd.åîèåçîoey`x `edy

hlea `edy itl zial qpkil mixa`l

sc) zereay 'qna inp xn`ck eiptl

eixeg` jxc rbepnd zial qpkpd (:fi

xedh enhegn ueg elek qpkp elit`e

enheg qpkp eixeg` jxc `ad `nl`

:oexg`
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א: עמ' יח גדול:דף הכהן של הכיפורים יום ליל סדר את המשנה מפרשת (הּוא)עתה ִאם
גדולהיה הכהן ּדֹורׁש- ויראהחכם, יישן שלא כדי הכיפורים יום ליל כל הלכה בדבר ֵָָָָ
לאוקרי. היוואם לפניו, כשדורשים מבין הוא אבל חכם אינו אם חכמים- ּתלמידי ְְֲִִִֵַָָ

לפניו הלילה.ּדֹורׁשים כל הלכה רגילבדבר גדולואם ואםהכהן קֹורא. לקרֹות, ְְְְְִִִִִֵָָָ
היולאו, לקרות, יודע ּבשאינו לפניו, קֹורין ּובּמה לפניו. אּיֹובספרקֹורין ְְְִִִֶַָָָָָ

הּימים, ּובדברי שינה.ּובעזרא תחטפנו שלא כדי הלב את המושכים דברים שהם ְְְְִִֵֶַָָ
ּבדנּיאל לפניו קריתי הרּבה ּפעמים אֹומר, קבּוטל ּבן .זכריה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

במשנה: וכו'.שנינו ּובֹוכין ּפֹורׁשין והן ּובֹוכה ּפֹורׁש הגמרא:הּוא הּואמבארת ְְִִֵֵֶ
הגדול הכהן ּובֹוכה- כךּפֹורׁש הוצרכוצדֹוקי,שהואׁשחׁשדּוהּועל כך שמשום ְֲִֵֶֶָ

בסמוך. הגמרא שמבארת כפי דיןוהםלהשביעו, בית זקני ּובֹוכין- כךּפֹורׁשין על ְְִִֵ
לחינם, בו שחשדו לֹוקהשיתכן ּבכׁשרים החֹוׁשד ּכל לוי, ּבן יהֹוׁשע רּבי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּדאמר

ְּבגּופֹו.
הגמרא: לּמהמבררת ּכְך שהכהןוכל חששו עבודה איזו כלומר, אותו. להשביע הקפידו ְָָָָ

הגמרא: מבארת כדין. יעשה יתּקןלא הכיפוריםויקטירׁשּלא ביום הניתנת הקטורת את ְֵֶַֹ
אש גחלי שבה המחתה הקדשיםמּבחּוץעל קודש לבית שנכנס קודם בהיכל ויכניס- ְְִִַַ

הקטורת שהוקטרה לאחר לפנים המחתה עֹוׂשין,את ׁשהּצדֹוקין השביעוהוּכדרְך ולכן ְְִִֶֶֶַ
הקדשים. קדש לתוך כשיכנס רק אלא האש על הקטורת את יתן שלא

אחד ּבצדֹוקי מעׂשה רּבנן, גדול,ּתנּו כהן האשׁשהתקיןשהיה על הקטורת את ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
ווהכניסמּבחּוץ, הצדוקים, כמנהג הקדשּביציאתֹולפנים ׂשמחהמן ׂשמח היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
כמנהגם,ּגדֹולה שנהג ּבֹועל אותוּפגע פגש ּפי- על אף ּבני, לֹו, אמר אביו, ְְִִִַַַַָָָָ

אנּו כךׁשּצדֹוקין נוהגים אנו אין מקום מכל כך, לנהוג צריך דעתנו משוםלמעשה,ולפי ְִֶָ
הּפרּוׁשיםש מן אנּו דבריהם.מתיראין על מלחלוק ישראל, חכמי לֹו- הכהןאמר ְְְִִִִַַָָָ

הּכּפרת'הגדול, על אראה ּבענן 'ּכי הּזה הּמקרא על מצטער הייתי ימי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
הקטורת, מן העשן שיעלה לאחר רק הקדשים קודש לבית שיכנס מפרשים ְִַָאמרּתי,שאנו

ואקּיימּנּו לידי יבֹוא וכימתי דעתנו, לפי זה לאלפסוק לידי ׁשּבא עכׁשיו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמת עד מּועטין ימים היּו לא אמרּו, גדולאקּיימּנּו. כהן חטופהאותו מיתה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
מחֹוטמֹו, יֹוצאין ּתֹולעין והיּו ּבאׁשּפה, קודשוהּוּטל לבית שנכנס כך על עונש ְְְְְִִֵַַָָָָ

כדין. שלא אֹומריםהקדשים הקדשיםּביציאתֹושמידויׁש נפל,ניּגףמקודש ּדתני- ְְְִִִִֵֵַָָ
קֹול ּכמין חּייא, חבטהרּבי ּבעזרה,של משוםנׁשמע וחבטֹווזאת מלאְך ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ

גדול ּומצאּולכהן הּכהנים, אחיו ונכנסּו ּפניו, ּכתפיורושםעל ּבין עגל רגל שחבטּככף החבטה מן שנוצר כהן אותו של ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ברגלו, המלאך המלאכיםׁשּנאמרבו רגלי כף דמות ז)לענין א עגל'.,(יחזקאל רגל ּככף רגליהם וכף יׁשרה רגל 'ורגליהם ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
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LøBiä úà úBaøì,xinn `edyLc÷ä úlçzî Lc÷ä óBñ ïðéôìéå §©¤©¥§¨§¦©¤§¥¦§¦©¤§¥

,dxenzn dkinq ep` micnele -,øîéî LøBé Lc÷ä úlçz äîjk ©§¦©¤§¥¥¥¦
óàa.CîBñ LøBé Lc÷ä óBñ ©¤§¥¥¥

iax yxec j`ide ,'epaxw' z` minkg miyxec cvik zx`an `xnbd
:'xini xnd' z` dcedi,'Bðaø÷' éàä ,ïðaøådcedi iax yxc epnny §©¨¨©¨§¨

,jneq yxeid oi`ydéì éãáò éàîdaiyn .epnn miyxec md dn - ©¨§¦¥
elld miweqtde ,dkinq iabl 'epaxw' minrt yly xn`p :`xnbd

déì éòaéî,jk yexcl ick mdl mikxvp -ãáBò ïaø÷ àìå 'Bðaø÷' ¦¨¥¥¨§¨§Ÿ¨§©¥
,íéáëBkoke ,ieb ly oaxw lr jneq l`xyi oi`yïaø÷ àìå 'Bðaø÷' ¨¦¨§¨§Ÿ¨§©
,Bøéáçoke ,exiag oaxw lr jneq mc` oi`yìk úBaøì 'Bðaø÷' £¥¨§¨§©¨

øáBç éìòaäëéîñì ïémikixv ,zetzeya oaxw e`iady mitzey - ©£¥§¦¦§¦¨
.mlek xear jenqi mdn cg`y liren oi`e ,eilr jenql mlek

:`xnbd zx`ane,äãeäé éaøåly oicd z`ïéøáBç éìòa ìk úBaøì §©¦§¨§©¨©£¥§¦
déì úéì äëéîñìezrcle ,df oic xaeq epi` `ed xnelk ,el oi` - ¦§¦¨¥¥

:xg` ote`a `xnbd zx`an .jenqi mitzeyd cg`y icúéà énð éàå§¦©¦¦
déìlky jixvy df oic xaeq ok` dcedi iaxy xnel xyt` - ¥

,eknqi mitzeyd
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קיג oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéëéøòî ìëäcark eze` minye ,"ilr inc" Ð xcp) .dyxta aezk jxr Ð

.(weya xknpdïéëéøòîipelt eze` jxr ozep Ð "ilr ipelt jxr" :cg` lr xn` m`Ð

mikxrpd zepy xg`e ,oikxr zyxta aezkd mipyd itl ozip jxrdy .eipy itk

.mikledíéëøòð."ilr ipelt jxr" :eilr xg` xn` m` e` ,"ilr ikxr" :xn` m` Ð

ïéøãåð."ilr ipelt inc" Ðïéøãéðinc" Ð

."ilr ipelt inc" :eilr xg` xn` m` e` ,"ilr

íéãáòå íéùð;onf xg`l oinlyne Ð

.card xxgzyp e` dy`d dyxbzpyk

íéøãéðå ïéøãåð ñåðéâåøãðàå íåèîåèåixdyÐ

.minc mdl yiïéëéøòîm` ,mixg` z` Ð

eze` jxr oipzep Ð "ilr ipelt jxr" :exn`

.ipeltïéëøòð àì ìáàikxr" :xn` m` Ð

ipelt jxr" :mdilr xg` xn` m` e` ,"ilr

xkfy ,jxr mdl oi`y ,melk xn` `l Ð "ilr

.dyxta oixen` dawpeàøîâêåîñ àìôåî
ùéàì,cg` meie dpy dxyr mizy oa Ð

izy `iaiy cr yi` epi`e ,yi`l jenq `edy

oiwceay my lr dil ixw "`lten"e .zexry

xcp in myl yxtle zeltdl rcei m` ,eze`

"otec `vei" wxta ipzwck ,yicwd in myle

.(a,dn) dcp zkqnaéàî ééåúàì ïéëøòðÐ

dlek`c ,oikxrp` inp i`wc "lkd" ,xnelk

i`n iiez`l oikxrpd` "lkd" ,i`w oizipzn?
áéúë êëøòá øãðywzi` (rnyn zeytp) Ð

,minca opi` oigy dkene leepne .mincl oikxr

miey oi`c ,oixcip `l la` mixg` z` oixcepe

.melkúåùôð.ytp `edy lk :rnyn Ð

oizipzna edl ipz `zaeiz iziinc jpd edlek

.`icdaùøôî øãäå éðúinp oicd `ede Ð

zlz izxzn cg `l` ,jpdn cg hwpnl ivn

meyn Ð i`d hwp ikdl :`pixg` `pyil .hwp

oikxr) `wxit i`da xi`n iaxe opax ibiltc

xi`n iax ,ycg oan zegt jixrnd :(`,d

zegtl jxr oi`y rcei mc` ;einc ozep :xne`

minkge .minc myl xn`e xnbe ,ycg oan

`yixa dnzq ikdle .melk xn` `l :mixne`

,opaxl elit`c `xizi dpynn opireny`l Ð

ozepe ,minc el yi Ð "ilr einc" :xn`c `kid

.epixen itn .eincyxeieia` yixtdy mc` Ð

.zny cr eaixwdl witqd `le ,oaxwåðáø÷
iab ,"epaxw" `zlz iaizk dkinq iab Ð

cgl dcedi iax yixce ,"`xwie"a minly

.eia` oaxw `le epaxw :ediipinùã÷ä úìçú
dnda ly dyicwd zlgz `idy ,dxenz Ð

.efùã÷ä óåñjenq `edy ,dkinq Ð

.dhigylïéøáåç éìòá ìëe`iady dyng Ð

jenql oikixv olek Ð zetzeya cg` oaxw

.eilr jneq cg` oi`e ,eilräéì úéìÐ

ied `le .mlekl jneq cg` :dil `xiaqc

.dia jiiy `ede li`ed ,exiag oaxw lr jneqk
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ìëäminy my xikfdl `ly ,miiepik xikfd (`,a) mixcpae (`,a) xifpa Ð oikixrn

miny my oixikfn eid `ly ,xikfdl yyg `l o`kae .mzd `zi`ck ,dlhal

xknpd cark eze` oinye ,"ilr inc" Ð mixcp ,dyxta aezk Ð jxr .oikxrd lr

eze` jxr" xn` m` e`) "ilr ipelt jxr" :weya cg` lr xn` m` Ð oikixrn .weya

miaezkd mipyd itl ozep Ð ("ilr ipelt

oikxrp .mikled eizepy itle ,milwy zyxta

xg` xn` m` e` "ilr ikxr" xn` m` Ð

."ilr ipelt jxr" [eilr]

íéùð,onf xg`l oinlyn Ð micare

xxgzyp e` dy`d dyxbzpyk

epzpy oebk ,inp i` .qxhpewd yxit ok .card

zeyx lral e` axl oi`y zpn lr mdl

,cin mdilr oipzep Ð mdl oi` elit`e .mda

mixcep micare miyp :`ztqeza `ipzck

,mdn oiaeb Ð dfd onfa mdl yi m` ,mixcipe

xg`l oiaebe ,mdilr [oiazek] Ð e`l m`e

oic el yi zevn iabc ab lr s` ,care .onf

`lc .jxrp `ed xkf jxr itl Ð dy`

.dy`k jxrp did m` `nilc `pz hinzyi`

íåèîåèÐ oixcipe oixcep qepibexcp`e

,mixg` z` oikixrne .minc mdl yi ixdy

eze` jxr ozep Ð "ilr ipelt jxr" exn` m`

mdilr cg` xn` m` ,oikxrp `l la` .ipelt

xkfy ,melk xn` `l Ð "ilr ipelt jxr"

.qxhpewd oeyl .dyxta mixen` dawpe

ùøçminc dil zi`c rnyn Ð ohwe dhey

`nw `aa) "laegd" wxt xn`c `de .yxgl

yxga Ð elek inc el ozep Ð eyxg :(a,dt

epiax yxit ,inp i` .ze`txzdl leki epi`y

.minc dil zi` miny icia yxgc mz

àìôåîdxyr mizy oa Ð yi`l jenq

cr yi` epi`e yi`l jenqy ,cg` meie dpy

lr dil ixw `ltene .cg` meie dxyr yly

yxtle zeltdl rcei m` eze` oiwceay my

wxt ipzwck ,yicwd in myl xcp in myl

.(a,dn dcp) "otec `vei"ïéëøòðiiez`l

,oikxrp` inp i`wc "lkd" xnelk Ð i`n

.(oikxrp iiez`l) lkd i`w oizipzn dlek`c

.qxhpewd oeylééåúàìoigy dkene leepn

yie .oizipznc micar` inp i`wc rnyn Ð

"gleyd" wxta ol `irain `dc :zeywdl

?edn qpwl eax exkny car (a,an oihib)

`kdc :xnel yie !minc dil zi` `nl`

,aiigzi ebxedd :xn`z m`e .ixii` dtixha

ixwi` `nl` ,"zeytp"a iaxzi`e li`ed

mei oa bxedl opiaxn `nrh i`dnc .ytp

ab lr s`e .(a,cn dcp) "otec `vei" wxt cg`

zxeza mzdc :xnel yie !`ed ltp `nyc

oke ,eiycg el elkya dil opinwen mipdk

:xn`c l`ilnb oa oerny oaxl mzd opinwen

.ddy `ly lk

øãð.melk dey oi`c ,oixcip `l la` mixg` z` oixcepe ,mincl epi` oigy dkene leepn .mincl oikxr yiwzi`c rnyn Ð zeytp jkxraìëÐ 'ek oikxrp minca epyiy

.xn`w minca epyiy mc` lk ,`l` .`rx`e `lwic `ki` `dc ,`weec e`låðáø÷:ediipin `cgl dcedi iax yixce ,"`xwie"a "epaxw" `zlz iaizk dkinq iab Ð

.yixc "epaxw" x`yn :inp i` ."epaxw" enk dil aiyg mzd aizkc "ey`x lr" `nye .ixz `l` `kil mzdc ,oiir `l ditxeg ab`e .qxhpewd oeyl .eia` oaxw `le epaxw

úìçú"adfd" wxta ycwd seq dxenz dil ixwc i`de .qxhpewd oeyl .dhigyl jenq `edy ,dkinq Ð ycwd seq .ef dnda ly dyicwd zlgz `idy ,dxenz Ð ycwd

.dhigyl hrnn `l egely elit`c ,`zil `d !yxei hegyi `le ,dkinqn dhigy inp slil :xn`z m`e .oey`x epaxw iabl epiid Ð (a,cp `rivn `aa)åðáø÷]oaxw `le

e`l i` [:xnel yie ?il dnl "epaxw" ok m`e ,exiag ci `l oky lk Ð egely ci `le "eci jnqe" :(a,bv zegpn) "zecn izy" wxt seq opixn`c oeik :xn`z m`e Ð exiag

(a,`n) ipy wxt oiyecwa dl sili i`n`e ,ezenk mc` ly egely oi`c dxezd lka `kdn slil :xn`z m`e .jneq egely la` ,`z` exiag ihernl "ecic" `pin` "epaxw"

"eccne" :dtexr dlbra oke .ogely `le od Ð "el e`xwe" :(dk mixac) dnaia aizkc ,cg`k oi`ad oiaezk dyly dtexr dlbre dnaie dkinqc meyn :xnel yie ?ezenk iedc

ded Ð ezenk egelyc opireny`c oiyecwc i`xw ipd e`l i`c :xnel yie !edpihernl jixhvi`cn ,ezenk egely ied `zkec lkac ediipin slil :xn`z m`e .mgely `le Ð

.izixg` `yxcl dtexr dlbre dnaie dkinqc i`xw `zlz ipdl opinwenìëlr jneq cg` oi`e ,eilr jenql oikixv olek ,zetzeya oaxw e`iady dyng Ð oixaeg ilra

.olek iciúéì:(`,cv zegpn) "zecn izy" wxt rnyn ikde .qxhpewd oeyl .dia jiiy `ede li`ed ,exiag oaxw lr jneqk ied `le .olekl jneq cg` :dil `xiaqc Ð dil

xn`c o`nl ,`nl` .olek zeaxl "epaxw" :xnel cenlz ?oixaega hrnzpy oic epi` Ð oihgeya dzaxzp `ly dkinq ,oixaega dhrnzp oihgeya dzaxzpy dtepz dne

.mlekl sipn cg` :mzd opze ,dil sili dtepzn Ð "epaxw" yixc `lc
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Lc÷ä úlçz äî :Lc÷ä úlçzî Lc÷ä óBñ ïðéôìéå§¨§¦©¤§¥¦§¦©¤§¥©§¦©¤§¥
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`oifgeקיד mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

åøéáçå éåâ.exiag l`xyi oaxw lr `le ,ieb oaxw lr jneq l`xyi oi`c Ðãçî
é÷ôð àø÷:`pin` jzrc `wlqc ,`xw jixhvi` eia` la` .edpip epaxw e`l ipdc Ð

.`ed yxeie li`ed ,dia `pixw "epaxw"ïéðòä ìëù.dxenz ly Ðåðéôåñ äîÐ

.xnen `di dpaxwa dxind m`y ,(dpaxwa) dy`d z` zeaxl epiteq dnnåðéàù
åîàì êéøö:(a,gk) dkeq zkqna yxtn Ð

."`ni`" `xew epi`e ezpyn xeripyéî
'åëå ãáò åéöçù,xeht xenb car la` Ð

'd oec`d ipt z`" :aizkcel oi`y in Ð "

.`ed `l` oec`'åë øîàã àðéáøìåwxta Ð

`tiqn dl iziine (`,c) dbibgc `nw

opi`y micare :ipzw mzdc ,oizipznc

.oixxgeynøâéç,dii`xd on xeht Ð

.oiaw ilral hxt ,aizk "milbx"càçéðä
øîàã ïàîì(`,h) dbibgc `nw wxta Ð

lbxd lk z` jlede bbeg :mzd ipzwc `dc

,dfl df oinelyz minid zray lkc meyn Ð

cg lk ,`nl` .ipyl iyilye oey`xl ipy

edl zi` `dc ,diytp it`a aiyg cge

ifg `lc o`nc xninl `ki`e ,oinelyz

.aiig ipya ifge oey`xaïåùàøì ïéîåìùúÐ

aixwdl oey`xa aiiegne ie`x `edy inl

`ly ine dray lk aixwn Ð aixwd `le

olek `dc ,aiig epi` aey Ð oey`xa d`xp

`ki` i`n ,oey`xl `l` oinelyz opi`

xninläàøé äàøé ?`pixwe ,aizk d`xi Ð¦§¤

ze`xl `a `ed jexa yecwdy jxck :d`xi¥¨¤

`a jk Ð eipir izya mly `ede ,jze`

.jipir izya jl d`xp `ed `diy ,ze`xil

äðåùàø äðùîálld zia ecedy mcew Ð

,zecedl exfgy xg` la` ,car zwfga did

,inc xxgeynk Ð exxgyl epiciae li`ed

oec` dia `pixw `le ,eilr eax zeyx oi`y

.xg`êåðéçì òéâäùwxta `id `zbelt Ð

(ziy) xak :xn` cg ,(`,at) `neic `xza

xak :xn` cge ,[ryz] (ray) xak [dpeny]

.zeryl eze` oikpgny ,xyr xak ryz
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éåâ(jdn) exiag oaxw lr `le ieb oaxw lr jneq l`xyi oi`c Ð 'ek cgn exiage
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,`ziixaaïéðòä ìkL éôì(i-h fk `xwie) dxenz zyxt lyBðéà §¦¤¨¨¦§¨¥
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:`xnbd zl`ey .dy`d z` zeaxl dxiziedaxn dnäãeäé éaø©¦§¨
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:`xnbd daiynàîeñ ééeúéàìxeir -åéðéòî úçàaaiigy §¦¥¨§©©¥¥¨
,dii`xn xeht eipir izya `neqdy s` ,dii`xae`id ef dpynàìã§Ÿ

àpz éàä ék,oldl `pzd zrck `ly -éàáäc ïa ïðçBé ,àéðúc ¦©©¨§©§¨¨¨¤§¨©
,äéiàøä ïî øeèt åéðéòî úçàa àîeñ ,äãeäé éaø íeMî øîBà¥¦©¦§¨¨§©©¥¥¨¨¦¨§¦¨

øîàpL(fi bk zeny)äàøé'daezk dpi` 'd`xi' zline ,'LxEkf lM ¤¤¡©¥¨¤¨§§¥¨¤
'd`xii'zlink `l` ,dl ie`xk,äàøé,yiwdl aezkd `a ok m`e ¥¨¤¦§¤

yàaL Cøãk'dúBàøìlbxl dlerd z`àa Ck'dúBàøéìlr §¤¤¤¨¦§¨¨¥¨
,xnelk ,eciäî'd `ay enk -,åéðéò ézLa úBàøljkóà`ay dn ©¦§¦§¥¥¨©

úBàøéìl`xyi ici lredfåéðéò ézLa`neq okle ,mc`d ly ¥¨¦§¥¥¨
.eipir izya eci lr d`xp epi` 'd oky ,dii`xn xeht eipirn zg`a
z` zeaxl 'lkd' dxn`e ,zwleg 'dii`xa oiaiig lkd' dpynd j`

.eipirn zg`a `neqd
:`xnbd zvxzn ceràîéà úéòaéàå,uxzz dvxz m`e -íìBòì §¦¨¥¥¨§¨

'lkd'Cì àéL÷ à÷ãe ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ééeúéàì§¦¥¦¤¤§¤¤§¤§¤¦§¨©§¨¨
àðéáøc,`piax zhiyk epi` dfy jl dyw didy dne -àéL÷ àì- §©¦¨Ÿ©§¨

,`iyew ef oi`äðBøçà äðLîa ïàk äðBLàø äðLîa ïàkixac - ¨§¦§¨¦¨¨§¦§¨©£¨
iptl lld zia zrc epiidc ,dpey`xd dpynd itl exn`p `piax

ii`xa oiaiig lkd' dpynde ,[oldl] mda exfgyxg` dzpyp 'd
,car eivgy in daxn `id okle lld zia mda exfgyïðúcoihib) ¦§©

,(.`núàå ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî¦¤¤§¤¤§¤§¤¦¥¤©¤¨§¤
éànL úéa íäì eøîà .ìlä úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò,lld zial ©§¤¨¦§¥¥¦¥¨§¨¤¥©©

,Baø úà ízðwéz,melk ciqtn eax oi` mpn`yàì Bîöò úàå ¦©§¤¤©§¤©§Ÿ
ízðwézeay oennd cvy s`y ,ixnbl owezn epi` envr `ed j` - ¦©§¤

ixdy ,eilr `di dn diaxe dixt iabl mewn lkn ,oweznàOéì¦¨
ìBëé Bðéà äçôLe ,ezexig cv iptnìBëé Bðéà ïéøBç úacv iptn ¦§¨¥¨©¦¥¨

,ezecarìèaé,diaxe dixtn lhaziy eze` xi`yp ike -àì àìäå ¦¨¥©£ŸŸ
øîàpL ,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð(gi dn diryi)eäú àì' ¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨¤¤¡©ŸŸ

ì dàøá'døöé úáL`l` ,zipwix zeidl ux`d z` 'd `xa `l - §¨¨¨¤¤§¨¨
daeg legz `l card lry okzi `le ,aeyii da didiy ,dxvi zayl

.ef,íìBòä ïewéz éðtî àlàoic zia ,zeaxle zextl lkeiyïéôBk ¤¨¦§¥¦¨¨¦
,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úàáúBëåeaxl cardøèLaegìò ¤©§¤¤¦§¥§¨©

,åéîã éöç.oenn el didi xy`k el mlyiyìlä úéa eøæçå £¦¨¨§¨§¥¦¥
mdixacn.éànL úéa éøáãk úBøBäì,dpexg` dpyn itl ok m`e §§¦§¥¥©©

eax z` miteky xg`ny ,xxgeynk `ed ixd car eivgy in
oec` el oi`e ,eilr zeyx eaxl oi`e epicil xeqn xacd ixd ,exxgyl

.dii`xa aiige ,'d caln xg`
:`ziixaa epipyøôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkäzl`ey .dpyd y`xa ©Ÿ©¨¦¦§¦©¨

:`xnbd.éàî ééeúéàì:`xnbd daiynì òébäL ïè÷ ééeúéàìlib §¦¥©§¦¥¨¨¤¦¦©§
,Cepéçenke ,xteya aiig `ed s`yïðúc,(:al d"x)úà ïéákòî ïéà ¦¦§©¥§©§¦¤
ïèwä[jepigl ribd `ly]áBè íBéa òB÷úlîs` dpyd y`x ly ©¨¨¦¦§©§

enr miwqrzn s` jepigl ribdy ohwy my epipy oke ,zaya lg m`
ok m`e .zeay xeqi` `id zaya driwzy s`e ,jepig meyn ecnll

.xteya aiig jepigl ribdy ohwy gken
:`ziixaa epipyäléâî àø÷îa ïéáéiç ìkäepipyy oke ,mixeta ©Ÿ©¨¦§¦§¨§¦¨

(:hi dlibn)äléânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkämixg`d z` `ivedle ©Ÿ§¥¦¦§¤©§¦¨
:`xnbd zl`ey .mzaeg iciééeúéàì§¦¥
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oikxr(ipy meil)

éàî`a 'lkd' :`xnbd daiyn .df oeyl zeaxl `a dn -ééeúàì- ©§¨¥
zeaxl,íéLðzeleki s`e ,dlibn `xwn renyl zeaiig od s`y ¨¦

,mzaeg ici miyp`d z` `ivedle dzexwlëåeixacïa òLBäé éaøã §¦§©¦§ª©¤
äléâî àø÷îa úBáéiç íéLð ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåìitl ¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨§¦§¨§¦¨

ñpä BúBàa eéä ïä óàL.mixet ly ¤©¥¨§©¥
zkxaa eaiigzpe ,zt cgi elk`y miyp` 'by (.dn) zekxaa epipy
xnel oebk] miax oeyla cgi oncfdl xnelk ,onfl miaiig ,oefnd
.dpeek jezn dkxal xxerzdl dfa df zexzdle xidfdl ['jxap'

.(:hn) my yxetn oenifd gqepe
`ziixaa epipy.ïenéæa ïéáéiç ìkä'lkd' :`xnbd zl`eyééeúàì ©Ÿ©¨¦§¦§¨¥

éàî:daiyne .df oeyl `a dn zeaxl -íéãáòå íéLð ééeúàì ©§¨¥¨¦©£¨¦
,oenif oic llka md s`y miprpkàéðúc`ziixaa epipyy enke - §©§¨

yly ,zxg`íéLð,elk`yå ,ïîöòì úBðnæî'b okíéãáò,elk`y ¨¦§©§§©§¨§£¨¦
.ïîöòì ïéðnæî`a mze`e ,oenifa mikiiy micare miyp s` ,ok m`e §©§¦§©§¨

.zeaxl dpyna `pzd
:`ziixaa epipy.ïenéæì ïéôøèöî ìkä:`xnbd zl`eyééeúàì ©Ÿ¦§¨§¦§¦§¨¥

.éàî:daiyne,ïîçð áø øîàc ,ïéëøáî éîì òãBiä ïè÷ ééeúàì ©§¨¥¨¨©¥©§¦§¨§¦§¨©©©§¨
d ohw.åéìò ïéðnæî ,ïéëøáî éîì òãBé¥©§¦§¨§¦§©§¦¨¨

(b-a eh `xwie) xn`p,'`id Fz`nh 'ebe FxUAn af didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤¨¦§¨ª§¨¦
aFf aEfi iM dX`e' (dk my) xn`p oke .`nhp ,aef epnn afy mc`y§¦¨¦¨
mc dz`xy dy`y ,'`id d`nh 'ebe DzCp zr `lA miAx mini DnC̈¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
xzie .`id d`nhe ,daf z`xwp ,dzcip inia `ly mini ipy zegtl

.miaf zkqna miyxetn ez`nehe afd ipic
(`"n a"t miaf) epipy.äáéæa ïéànhî ìkä'lkd' :`xnbd zl`ey ©Ÿ¦©§¦§¦¨

.éàî ééeúàì:daiyne,BîBé ïa ÷Bðéz ééeúàìm` `nhin `ed s`y §¨¥©§¨¥¦¤
,aef d`xàéðúc(a eh `xwie) wx xnel jixv weqtd did ,`ziixaa §©§¨

Léà'e ,'FxUAn af didi iMøîBì ãeîìz äîepcnll d`a dn - ¦¦¦§¤¨¦§¨©©§©
zelitkdL ãçà íBé ïa ÷Bðéz úBaøì ,'Léà Léà'`ed s`ànhn ¦¦§©¦¤¤¨¤¦©¥

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
éøö Bðéà ,øîBàCy ,dfl cgein ieaixl weqtdøîBà àeä éøämy) ¥¥¨¦£¥¥

'ebe afd zxFY z`f' (bl-al eh,'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäå Ÿ©©¨§©¨¤©¨¨§©§¥¨
dlind zernyne'øëfì'y `idïéa ,øëæ àeäL ìk`edyïè÷eïéa ©¨¨¨¤¨¨¥¨¨¥

`edy,ìBãbzernyne ,daifa `nhin'äá÷pì'y `idàéäL ìk ¨©§¥¨¨¤¦
,äìBãb ïéa äpè÷ ïéa ,äá÷ðe .daifa d`nhinãeîìz äî ,ïk íà §¥¨¥§©¨¥§¨¦¥©©§

øîBìzelitkdn epcnl dn -,'Léà Léà'zcnln dpi` `id ok` ©¦¦
`l` ,xacìk äøBz äøac,íãà éða ïBLipa ly oeyld zelibx idef ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.xac ef zelitkn yexcl oi`e ,oeyld zegvl myd letkl ,mc`d
'ebe ld`d l` `Ad lM ,ld`A zEni iM mc`' (ci hi xacna) xn`p¨¨¦¨§Ÿ¤¨©¨¤¨Ÿ¤
(gi my) xn`pe .`nhp ,zn my yiy lde`a `vnpd lky ,'`nhi¦§¨
zFWtPd lre 'ebe [dnec`d dxtd xt`n] dGde ,xFdh Wi` 'ebe gwle'§¨©¦¨§¦¨§©©§¨
xt`n eilr zefdl jixv `nhd z` xdhl icky ,'my eid xW £̀¤¨¨
,zxk aiig ,ez`neha ycwnl qpkpe ,`nhd xdhp `l m`e .dxtd
dzxkpe ,[dxtd xt`a] `Hgzi `le `nhi xW` Wi`e' (k my) xn`py§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨

.'`Oh 'd yCwn z` iM 'ebe¦¤¦§©¦¥
epipyy oeyld :`xnbd zl`eyééeúàì ,úî àîèa ïéànhî ìkä©Ÿ¦©§¦¦§¥¥§¨¥

.éàî:daiyne,ïè÷ ééeúàìrbp m`e ,`nhp ,znd lde`a did m`y ©§¨¥¨¨
oky ,ezeaxl jxev yie .e`nhp ,miwyne milke`aCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

àðéîàeik ,xnel jzrca dler did -(k hi xacna) xn`py oLéà' ¨¦¨¦
,'àhçúé àìå àîèé øLày `id 'yi`' zernyneLéàlecbïéà £¤¦§¨§Ÿ¦§©¨¦¦

j` zn z`neh zxeza `ed ixd [ok-],àì ïè÷oklïì òîLî à÷- ¨¨Ÿ¨©§©¨
(gi my) aezkd epl rinyn,'íL eéä øLà úBLôpä ìòå'lky §©©§¨£¤¨¨

.ohw elit`e ,zna `nhp ,'ytp' llka `edy
,zn z`nehn ohw hrnzp `ly ixg` :`xnbd zl`eyàlàweqtd ¤¨

éàî éèeòîì ,'Léà':daiyne .`a `ed dn hrnl -ïè÷ éèeòîì ¦§©¥©§©¥¨¨
,úøkîzxk aiign 'dzxkpe ,`Hgzi `le `nhi xW` Wi`e' aezkdy ¦¨¥§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨

lawn `edy s` ,ohw la` ,d`neha ycwnl qpkpy lecbd z`
epi` oky ,zxkn xeht `ed ycwnl `nh qpkpyk mewn lkn ,d`neh

.oiyper llka

F` zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`' (b-a bi `xwie) xn`p¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©
exera yiy mc`y ,'Fz` `Ohe 'ebe rbPd z` odMd d`xe 'ebe zxda©¤¤§¨¨©Ÿ¥¤©¤©§¦¥Ÿ
e`nhn ,exibqn odkde .odkd l` `a ,mi`nhd mirbpd ze`xnn cg`
(fi-` bi `xwie) dxeza zex`eand zekldd it lr ,exdhn e`

.(g-`"t mirbp) dpynae
(`"n b"t mirbp) epipy.íéòâða ïéànhî ìkä'lkd' :`xnbd zl`ey ©Ÿ¦©§¦¦§¨¦

.éàî ééeúàì:daiyne,ïè÷ ééeúàìea d`xp m` `nhp `ed s`y §¨¥©§¨¥¨¨
oky ,ezeaxl jxev yie .rbpàðéîà Czòc à÷ìñy'òeøö Léà' ¨§¨©§¨¨¦¨¦¨©

áéúk(cn bi `xwie),y rnyneLéàlecbïéàmirbpa `nhin [ok-] §¦¦¦
j` 'rexv' `xwpe,àì ïè÷oklïì òîLî à÷epl drinyn - ¨¨Ÿ¨©§©¨

.`nhin ohw elit`y `ziixad
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,oicd edf ok`y xn`p ile`e - §¥¨¨¦©¦

.ohw zeaxl `ziixal oipne ,`nhin lecb wxy rnyn 'rexv yi`'y
(a bi `xwie) xn`p :daiyne,'BøNa øBòá äéäé ék íãà''mc`'e ¨¨¦¦§¤§§¨

rnyníB÷î ìkîzl`ey .`nhin ,ohw s` ,mc` `edy lk - ¦¨¨
:`xnbdàlàåweqtdLéà','rexvéì änì`ed dne ,eazekl §¤¨¦¨¨¦

`a weqtd :daiyne .cnlnàéðúãëìepipyy oicd z` cnll - §¦§©§¨
xn`p ,`ziixaa,'Léà'ok m`eLéà àlà éì ïéà,mirbpa `nhiny ¦¥¦¤¨¦

j`ïépî äMà:`ziixad daiyn ,rbp da d`xp m` d`nhiny ¦¨¦©¦
àeäLkaezkdyk -øîBà(dn bi `xwie)òeøväå',rbPd FA xW` §¤¥§©¨©£¤©¤©

xaecny i`cee ,'minxt Eidi eicbA' xnel did ic ,'minxt Eidi eicbA§¨¨¦§§ª¦§¨¨¦§§ª¦
daxn weqtd ok m`e ,rexv lr xaic mcewd weqtd oky rexv lr

yíéðL ïàk éøä.dy`e yi` epiidc ,mirxevn ipin ipy lr xaecn - £¥¨§©¦
:`xnbd zl`eyøîBì ãeîìz äî ïk íàepcnln dn -.'Léà' ¦¥©©§©¦

yxcp weqtd :daiyneähî ìL ïéðòì`ad weqta xkfend oiprl - §¦§¨¤©¨
`a df oiprle ,y`x zrixte micba znixt oerh rexvdy ,(dn my)

y hrnl 'yi`'LéàrxevnòøBtey`xíøBôeeicbaäMàä ïéàå ¦¥©¥§¥¨¦¨
zrxevndúòøBtdy`xúîøBôe.dicba ©©¤¤

:`ziixaa epipyíéòâpä úà ïéàBø ìkä,mpic z` weqtl mixyke ©Ÿ¦¤©§¨¦
mirbp) dpynae ,mi`nh e` xbqd miperh ,mixedh md m`d epiidc

cer epipy (`"n b"t.íéòâpä úà úBàøì ïéøLk ìkäzl`ey ©Ÿ§¥¦¦§¤©§¨¦
:`xnbdéàî ééeúàì:daiyne .zeaxl el` zepeyl e`a dn - §¨¥©
ééeúàìodkïäa é÷a BðéàLmirbpa -ïäéúBîLáe,mirbpd ly §¨¥¤¥¨¦¨¤¦§¥¤

enir jliy l`xyi mkg cinlz ici lr mirbp ze`xl xyk `ed s`y
.el xiaqie

:`xnbd dywnøî øîàäå(.e zereay) `aiwr iax xn` `lde - §¨¨©©
y odk lkyíéòâpä úà äàBø Bðéà ,ïäéúBîLáe ïäa é÷a Bðéà- ¥¨¦¨¤¦§¥¤¥¤¤©§¨¦

mkg cinlz it lr elit` mpic z` weqtle mirbp ze`xl el xeq`
.enir jledd

:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àðéáø øîàoky ,`iyew ef oi` -àä- ¨©©¦¨Ÿ©§¨¨
odka zxacn ,mirbp ze`xl iwa epi`y odkl dxizdy `ziixad

øáñå déì éøañîcoian `ed ,mirbp zekld el mixiaqnyky - §©§§¦¥§¨©
odkde el xiaqnd mkg cinlz it lr ze`xl el xzen okle ,oze`

e ,xedh e` `nh xne`e d`exàä-odk lr mixen` `aiwr iax ixac ¨
øáñ àìå déì éøañîcs` mirbp zekld z` oian epi`y - §©§§¦¥§Ÿ¨©

.mkg cinlz ici lr s` mirbp ze`xl el xeq` okle ,el mixiaqnyk
xtrn `nHl Egwle' (fi hi xacna) xn`p ,dnec` dxt ztixy xg`§¨§©¨¥¥£©
min'] oirn in migwely ,'ilM l` miIg min eilr ozpe ,z`Hgd ztxy§¥©©©¨§¨©¨¨©©¦¤¤¦
mind f`e ,dxtd ztixy xt`n eilr mipzepe ,qxg ilka ['miig
gwle' (gi my) xn`py ,mxdhl zn i`nh lr mdn zefdl mixyk§¨©
zFWtPd lre 'ebe [dnec`d dxtd xt`n] dGde 'ebe miOA lahe aFf ¥̀§¨©©©¦§¦¨§©©§¨

.yeciw diexw maeaxire mind lr xt`d zpizp .'my eid xW £̀¤¨¨
(c"n d"t dxt) epipyLc÷ì ïéøLk ìkä:`xnbd zl`ey .z`hg in ©Ÿ§¥¦§©¥

'lkd'.éàî ééeúàì:daiyneìzrcäãeäé éaødf oeyl `aééeúàì §¨¥©§©¦§¨§¨¥
ïè÷,z`hg in ycwl xyk `edy xnelìezrcïðaødf oeyl `a ¨¨§©¨¨

ïðúc ,äMà ééeúàì,(my dxt) epipyy -õeç Lc÷ì ïéøLk ìkä §¨¥¦¨¦§©©Ÿ§¥¦§©¥
äMàa ìñBôe ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø .ïè÷å äèBL Løçî¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥§¦¨

,ñBðéâBøcðàáe,dy` mixiykne eilr miwleg opaxy rnyn §©§§¦
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קיז oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

íéùð ééåúàìici mixkf `ivedle dzexwl zexyke ,dlibn `xwna zeaiigy Ð

.mzaegïîöòì úåðîæîe` miyp izy oi` la` .micar dyly oke ,miyp yly Ð

,micarae miypa oi`y dn miyp`a yiy itl ,miyp` (ipy) mr oitxhvn micar ipy

."epzlgp lr" mixne` micard oi`e zixa zexne` miypd oi`yùéà ùéàdidi ik Ð

.(eh `xwie) 'ebe exyan afúøëî(zxkc) Ð

aiigne ,aizk ycwnl `nh qpkpa `xw i`dc

,ohw ihernl Ð "yi`" aizk ikdle ,zxk dil

`nhl `ed `nh la` .`ed oiyper xa e`lc

.lecbk oiwyne oilke`òåøöäårnyn Ð

.dy`d z` zeaxl ,`pixg` rexvïë íà
äèîìù ïéðòì ùéà øîàð äîì:rnync Ð

,i`w "ep`nhi `nh`" e`le .dy` `le yi`

,i`w dhnlc `xw` `l` .dy` elit` mzdc

.dnixte drixta irzyncìëäå ïéàåø ìëä
úåàøì íéøùëiccd iab `le ,`ed `cg Ð

.`ipzøáñå äéì éøáñîã.mirbp zekld Ð

é÷á åðéàùl`xyi mkg cinlz jlede Ð

`ede "`nh xen`" :el xne`e ,enr d`exe

d`nehdy .xne` `ede "xedh" ,xne`

`ipz ikde .odkd xn`na dielz dxdhde

.mipdk zxezaøî øîàäå`nw wxta Ð

.(`,e) zereaycùã÷ìmiig min axrl Ð

dcedi iaxe opaxc ediinrh .z`hg xt`a

"itlwa sxh" wxta `nei zkqna yxtn

.(`,bn)ìøò.dlin zngn eig` ezny Ð

äæäù.`nhd lr z`hg inn Ðåúàæä
äøùëwxta zenaia yxtn `nrh Ð

,mei leah` dedc icin (a,ar) "lxrd"

.dxta xyke dnexza leqtyìëä éøú
ïéèçåù.`,a) oilegc `nw wxta `ki` Ð

.(a,ehïéìòî ìëäzeaezkc `xza wxta Ð

.(a,iw)
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o`k ,jepigl ribdy ohwa o`k :ipyne !zaya elit` ,ecnliy oda oiwqrzn la` ipz

`hiyt :xn`z m`e .oiwqrzn jepigl ribdy ohwa ,xnelk .jepigl ribd `ly ohwa

zia oi` zeliap lke` ohw (`,ciw) "yxg" wxt zenaia xn`c o`nl ,oiakrn oi`c

ribd `l la` ,zay zxiny jepigl ribdy oebk :xnel yie !eyixtdl oieevn oic

.yecig zvw iede ,xtey zriwz jepigl

ééåúàì,dlibn `xwna zeaiigy Ð miyp

.ozaeg ici mixkf `ivedle zexwl mixyke

`l zelecb zeklda la` .qxhpewd oeyl

dfe .`ztqezd on di`x oi`iane ,ikd wqt

'ek dlibn `xwna oiaiig lkd :mpeyl

oi`iven oi`e oiaiig qepibexcp`e mehneh

epin `iven qepibexcp` ,ozaeg ici miaxd

epi` mehneh ,epin epi`y z` `iven oi`e

in .epin epi`y z` `le epin z` `l `iven

`l `iven epi` oixeg oa eivge car eivgy

micare miyp .epin epi`y z` `le epin z`

oeyl o`k cr .dlibn z`ixwn oixeht miphwe

`l` :etiqed zelecb zekldde ,`ztqezd

ywtqa eid lkdy itl ,drinya oiaiig

.ca`le bexdle cinydl(÷ñô)ryedi iax

iax .mdiptl `xewe ezia iyp` lk qpkn ded

dzexwl oiekzn did mgpn iaxc dea` dpei

lkde ,wtqa eid lkdy ,eziaay miyp iptl

zekld oeyl o`k cr .drinya oiaiig

miypd oi`c o`ka yxtl jixv jkl .zelecb

lkde .`l miyp` la` ,miyp `l` oi`iven

miyp iiezi`l Ð 'ek dlibn `xwna oiaiig

:xninl ivn dede .[zexg` miyp oi`iveny]

xiyknc ,dcedi iaxc `ail` ohw iiezi`l

.(a,hi) dlibnc ipy wxta ohwaúåðîæî
.micar dyly oke miyp yly Ð onvrl

[mr] (ipyl) oitxhvn oi` miyp izy la`

miypa oi`y miyp`a yiy itl ,miyp`

,zixa zexne` miypd oi`y ,micarae

zlgpdy ux` lr" mixne` oi` micare

miypl `ed zeyxc xnel jixve ."epizea`l

iziin `wcn ,rcze .`kil `aeig la` ,onfl

dyly" wxta xn`c o`nl `zriiq dipin

onfl evx m` miypc (a,dn zekxa) "elk`y

.ixab ixzk miyp d`nc meyn ,oipnfn Ð

evx" `dc ,dil `iyw ok m` ,zeaiig eid m`e

opi`y eply miyp eknq df lre !xn`w "onfl

.zepnfnééåúàìoikxan inl rceid ohw

:(`,gn) zekxaa inp xn`e Ð 'ek ongp axcke

axck `l` `zrny ipd lkk `zkld zile

,dizeek ol `niiw `l ikd elit`e .'eke ongp

oipnif dnk :inlyexia iqei iax xn`ck `l`

.zexry izy iz`ady cr ilr oipnf `le iaiag mre `ztlg `a` mr zilk`àéðúãwepiz :opzc (a,bn dcp) "otec `vei"c oizipzn iziin `lc `de Ð 'ebe af didi ik yi`

.xzei yxtn `ziixady meyn Ð daifa `nhn cg` mei oaéèåòîì,ohw ihernl "yi`" aizk ikdle ,zxk dil aiigne ,aizk `nh ycwnl qpkpa `xw i`dc Ð zxkn ohw

oixcdpq) "zezin rax`" wxt dyw oke !yprp ohw epivn `lc oeik ?exhetl `xw il dnl :denzl yie .lecbk oiwyne milke` `nhl `ed `nh la` .`ed oiyper xa e`lc

d`nehl daxzpe li`ed `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi` `nye .zraxpd dndac `inec ,aiigzi dy`d oelw meync xnel yi mzd edine !ohwl hxt Ð "s`pi ik yi`" :(a,ap

.`lc ol rnyn `w ,zxk aiigzi

òåøöäårnync "yi`" ,dhnly oiprl Ð "yi`" xn`p dnl ok m` .dy`d z` zeaxl ,`pixg` rexv rnyn Ðelit` mzdc ,i`w "ep`nhi `nh"` e`l Ð dy` `le :

,jixhvi` mzdc ,dpin opitli `l Ð dy` (bi `xwie) aizk owfe y`x irbpac ab lr s`e .qxhpewd oeyl .dnixte drixta irzync ,i`w zgzlc `xw` `l` .dy`

,"mc` ytpe" (`l xacna) aizkc ,ohw mewna dy` rnync ,"mc`"n dy` ol `wtp `l i`n` :zeywdl yie .d`nhn Ð dy`d owfa xriy gnvl zelibx oi`y ab lr s`c

on `l m` dy` ze`nhl `kil mirbp x`yc llkn Ð [owf] (ohw) irbpa dy` iieaxl `xw jixhvi`cn ,`pin` jzrc `wlqc :xnel yie !mdipy e`aie od milewyc oeike

dnixte drixt ihernl `xazqnc :xnel yie !d`nehl ohw zeaxl Ð "rexvde" ,dnixte drixtn ohw ihernl Ð "yi`"e ,["mc`"n] dy` iieaxl dil ded :dywe .weqtd

.df `ed i`pby ,dy`nìëä.`ipz iccd iab e`le ,`ed `cg Ð ze`xl oixyk lkd oi`exøîàäå.(`,e) zereayc `nw wxta Ð xnéøáñîãmirbp zekld Ð xaqe dil

.qxhpewd oeyl .mipdk zxeza dil `ipz ikde ,odk zxin`a dielz dxdhde d`nehdy ."`nh" xne` `ede ,"`nh" xne` `ed ,enr d`exe mkg cinlz jlede ,iwa epi`y Ð

,odk itn `l` dxdhe d`neh oi`y ?odk aizk `zkld i`nl ,l`xyi zeaxl eteqy xg`n :mzd opiwqne ."cg` l` e`" aizkcn ,l`xyi eaxzi` mipdk zxeza mzde

`l` ,i`w odk` e`l Ð `kdc xaqe dil ixaqnc :xnel yi cere .envr ipta iwa epi`y ,dhey odk dil ixwn xaqe dil ixaqnc ab lr s` .mirbp d`ex dhey odk elit`y

xyk rbp eze`a `l` ,iwa epi`y ab lr s`c :xnel yie ?meid eze` oicnlnl lenz`n oicnln il dn ,`hiyt :xn`z m`e .xaqe dil ixaqn ,diab i`wc mkg l`xyi`

.ze`xlùã÷ì.(`,bn `nei) "itlwa sxh" wxta yxtn opaxe dcedi iaxc ediinrh .z`hg xt`a miig min axrl Ðìøòz`hg ininn dfdy ,dlin zngn eig` ezny Ð

,yexita ikd mzd `ipzc `ziixa iiezi`l ivne .dxta xyke dnexza leqty ,mei leah` dedc icin :(a,ar) "lxrd" wxt zenaia yxtn `nrh .dxyk ez`fd Ð `nhd lr

.xzei lk ita dxeby xfrl` iaxc `l`éøú.(a,ehe `,a) oilegc `nw wxta "oihgey lkd"ìëä.(a,iw) `xza wxt ,zeaezka Ð oilrn
iiez`l

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

éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãëå ,íéLð ééeúàì ?éàî©§¨¥¨¦§¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦
eéä ïä óàL ,äléâî àø÷îa úBáéiç íéLð :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¨¦©¨§¦§¨§¦¨¤©¥¨
ééeúàì ?éàî ééeúàì "ïenéæa ïéáéiç ìkä" .ñpä BúBàa§©¥©Ÿ©¨¦§¦§¨¥©§¨¥
íéãáòå ,ïîöòì úBðnæî íéLð :àéðúc ,íéãáòå íéLð̈¦©£¨¦§©§¨¨¦§©§§©§¨©£¨¦
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ïéëøáî éîì¯ééeúàì "äáéæa ïéànhî ìkä" .åéìò ïéðnæî §¦§¨§¦§©§¦¨¨©Ÿ¦©§¦§¦¨§¨¥
"Léà" :àéðúc ;BîBé ïa ÷Bðéz ééeúàì ?éàî¯ãeîìz äî ©§¨¥¦¤§©§¨¦©©§

ànhnL ãçà íBé ïa ÷Bðéz úBaøì ?"Léà Léà" øîBì©¦¦§©¦¤¤¨¤¦©¥
ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

éøö Bðéà :øîBà ä÷Bøa ïaúà áfäå" :øîBà àeä éøä ,C ¤§¨¥¥¨¦£¥¥§©¨¤
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"äá÷pì" ,ìBãb ïéa¯ïéa äpè÷ ïéa ,äá÷ð àéäL ìk ¥¨©§¥¨¨¤¦§¥¨¥§©¨¥
äøac ?"Léà Léà" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà ;äìBãâ§¨¦¥©©§©¦¦¦§¨

ìk äøBzééeúàì "úî àîèa ïéànhî ìkä" .íãà éða ïBL ¨¦§§¥¨¨©Ÿ¦©§¦¦§¥¥§¨¥
øLà Léà" :àðéîà Czòc à÷ìñ ;ïè÷ ééeúàì ?éàî©§¨¥¨¨¨§¨©§¨¨¦¨¦£¤

Léà ,"àhçúé àìå àîèé¯ïè÷ ,ïéà¯òîLî à÷ ,àì ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦¦¨¨¨¨©§©
."íL eéä øLà úBLôpä ìòå" :ïì¯éèeòîì "Léà" àlà ¨§©©§¨£¤¨¨¤¨¦§©¥

?éàî¯"íéòâða ïéànhî ìkä" .úøkî ïè÷ éèeòîì ©§©¥¨¨¦¨¥©Ÿ¦©§¦¦§¨¦
Léà" :àðéîà Czòã à÷ìñ ;ïè÷ ééeúàì ?éàî ééeúàì§¨¥©§¨¥¨¨¨§¨©§¨¨¦¨¦

Léà ,áéúk "òeøö¯ïè÷ ,ïéà¯.ïì òîLî à÷ ,àì¯ ¨©§¦¦¦¨¨¨¨©§©¨
!éîð éëä àîéàå.íB÷î ìkî ,"BøNa øBòá äéäé ék íãà" §¥¨¨¦©¦¨¨¦¦§¤§§¨¦¨¨

¯?éì änì "Léà" àlàå¯"Léà" :àéðúãëì¯øîBà àeäLk ?ïépî äMà ,Léà àlà éì ïéà §¤¨¦¨¨¦§¦§©§¨¦¥¦¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥
"òeøväå"¯"Léà" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà ;íéðL ïàk éøä¯òøBt Léà :ähî ìL ïéðòì §©¨©£¥¨§©¦¦¥©©§©¦§¦§©¤©¨¦¥©

,"íéòâpä úà úBàøì ïéøLk ìkä" ,"íéòâpä úà ïéàBø ìkä" .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå ,íøBôe¥§¥¨¦¨©©¤¤©Ÿ¦¤©§¨¦©Ÿ§¥¦¦§¤©§¨¦
.ïäéúBîLáe ïäa é÷a BðéàL ééeúàì ?éàî ééeúàì¯ïäéúBîLáe ïäa é÷a Bðéà :øî øîàäå¯ §¨¥©§¨¥¤¥¨¦¨¤¦§¥¤§¨¨©¨¥¨¦¨¤¦§¥¤

àìå déì éøañîc àä ,øáñå déì éøañîc àä :àéL÷ àì ,àðéáø øîà !íéòâpä úà äàBø Bðéà¥¤¤©§¨¦£©¨¦¨¨©§¨¨§©§§¦¥§¨©¨§©§§¦¥§¨
" .øáñäãeäé éaøì ?éàî ééeúàì "Lc÷ì ïéøLk ìkä¯ïðaøìe ,ïè÷ ééeúàì¯ééeúàì ¨©©Ÿ§¥¦§©¥§¨¥©§©¦§¨§¨¥¨¨§©¨©§¨¥

ïè÷a øéLëî äãeäé éaø ;ïè÷å äèBL Løçî õeç ,Lc÷ì ïéøLk ìkä :ïðúc ;äMà¦¨¦§©©Ÿ§¥¦§©¥¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨
?éàî ééeúàì "úBfäì ïéøéLk ìkä" .ñBðéâBøcðàáe äMàa ìñBôeéaøãëå ,ìøò ééeúàì ¥§¦¨§©§§¦©Ÿ§¥¦§©§¨¥©§¨¥¨¥§¦§©¦

äfäL ìøò :øæòìà éaø øîàc ,øæòìà¯àãç ?éàî ééeúàì "ïéèçBL ìkä" .äøLk Búàfä ¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¥¤¦¨©¨¨§¥¨©Ÿ£¦§¨¥©£¨
?éàî ééeúàì "ìàøNé õøàì ïéìòî ìkä" .ãneLî ìàøNé ééeúàì àãçå ,éúek ééeúàì§¨¥¦©£¨§¨¥¦§¨¥§¨©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥§¨¥©
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oikxr(ipy meil)

`a 'lkd' oeyl :`xnbd daiynééeúàìzeaxl -,íéãáòyi m`y §¨¥£¨¦
xkndl `ly dvex carde ,exkenl dvexe ledn iprpk car mc`l
l`xyi ux`l ezelrdl eax z` card dtek ,l`xyi ux`a `l`

:`xnbd zxxan .my exkenlàéãäa íéãáò éðúc ïàîìezrcle - §©§¨¥£¨¦§¤§¨
) dpyna yexita 'micar' dpyy in`a `l 'lkd'y `vnp ,(my

ok m` ,mzeaxléàî ééeúàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a dn - §¨¥©
äòøä äåpì äôiä äåpî ééeúàìe` ezy` z` sekl lrad lekiy - §¨¥¦¨¤©¨¨©¨¤¨¨¨

elit` ,l`xyi ux`l ux`l uegn zelrl ,dlra z` sekl dy`d
ux`ay [drxd dep] rx mewnl ux`l uegay [dti dep] aeh mewnn

(my) dpynd jynda epipy :x`al `xnbd dtiqen .l`xyiïéàå'§¥
'ïéàéöBî ìkä`a 'lkd' oeyl ,ux`l uegl l`xyi ux`nééeúàì ©Ÿ¦¦§¨¥

,õøàì õøàì äöeçî çøaL ãáòdxfg e`ivedl leki eax oi`y ¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤
card x`yiy ick ,l`xyi ux`a exkenl aiig `l` ,ux`l uegl

(my) epipyy dnae .l`xyi ux` aeyi meyn ux`aïéìòî ìkä'©Ÿ©£¦
,'íéìLeøéì`a 'lkd'ééeúàìe` ezy` z` sekl lrad lekiy ¦¨©¦§¨¥

elit` ,milyexil zelrl dlra z` dy`däôiä äåpîx`yay ¦¨¤©¨¨
l`xyi ux`äòøä äåpì(my) epipyy dnae .milyexiaìkä ïéàå' ©¨¤¨¨¨§¥©Ÿ

'ïéàéöBî'lkd' :`xnbd zxxan ,milyexin,éàî ééeúàì:daiyne ¦¦§¨¥©
ééeúàìz` dy`d `le ,milyexin ezy` z` `iven lrad oi`y §¨¥

s` ,dlraäòøä äåpîmilyexiayäôiä äåpìux` x`yay ¦¨¤¨¨¨©¨¤©¨¨
.l`xyi

ipyy 'lkd' oeyl zeaxl `a dn `xnbd dyxity xg`zeipyna ep
lkd' zenewn dnka epipyy oeyld z` `xnbd zyxtn ,zeziixae
.df oeyl da epipyy epzpyn ab` ,'mil`xyie miiel mipdk 'eke oiaiig

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,äkeqa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©¨Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtoky ,miaiigy el` mdy `ed heyt `ld - §¦¨

éáéiçî àì éðä éà,dkeqa miaiig mpi` mil`xyie miiel mipdk m` - ¦¨¥Ÿ¦©§¦
if`éáéiçéî ïàî:`xnbd daiyn .da aiegny df `ed in -íéðäk ©¦©§¦Ÿ£¦

déì àëéøèöéàmipdkd aeig z` rinydl `ziixad dkxvp - ¦§§¦¨¥
oky ,dkeqaàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did -ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦

áéúëe(an bk `xwie)eáLz úkqa','mini zraWøî øîàå §¦©ªŸ¥§¦§©¨¦§¨©©
yxcp weqtdy ,(:gk dkeq) `ziixaaïéòk íéîé úòáL eáLz¥§¦§©¨¦§¥

,eøeãzeziaa xc `edy jxck zeidl dkixv dkeqa mc`d zxicy ¨
ok m` ,dpyd lkäøéc äî`id eziaa mc` lyBzLàå Léà,cgi ©¦¨¦§¦§

óàzxicäkeñzeidl dkixvBzLàå Léà,cgiíéðäk éðäå- ©¨¦§¦§§¨¥Ÿ£¦
,el` mipdkeeäðéð äãBáò éðáe ìéàBäcearl mdilr lhene li`ed - ¦§¥£¨¦§

`ly mdizeypn miyxete ,lbxd zcear z` ycwna dxdha
e ,'dxic' oirk dkeqa zayl mileki mpi` ,`nhdleáéiçéì àìdkeqa Ÿ¦©§

,llkïì òîLî à÷,`ziixad epl drinyn -éøéèôc éäðs` - ¨©§©¨§¦¦§¦¦
dkeqn mixehty,äãBáò úòLa,dkeqa xecl mileki mpi` f`y ¦§©£¨

mewn lknéëìBäà äåäc éãéî ,éáéiçéî éáeiç äãBáò úòL àìa§Ÿ§©£¨©¥¦©§¦¦¦©£¨©§¥
íéëøã,mikxc ikled oica epivny myk -øî øîàcdkeq) `ziixaa §¨¦§¨©©
,(.ekíéëøã éëìBämikledyíBia,dlila migpeäkeqä ïî ïéøeèt §¥§¨¦©§¦¦©¨

.äìéla íéáéiçå íBiaoirk' ynn miiwl mileki mpi`y s`y gkene ©§©¨¦©¨§¨
.dniiwl mileki mdy ote`a dkeqa miaiig ,'execz

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,úéöéva ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtd mdy,miaiigmiaiig mpi` md m` ixdy §¦¨

:`xnbd daiyn .da aiigy `ed in ,zivivaéøèöéà íéðäk,déì C Ÿ£¦¦§§¦¥
okyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(`i ak mixac)Laìú àì' ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦Ÿ¦§©

'æðèòL(ai ak my) xn`p jynda cineCl äNòz íéìéãb'rAx` lr ©©§¥§¦¦©£¤¨©©§©
c zcnln mi`lk xeqi`l ziviv zevn zekinq ,'LzEqM zFtpMïàî ©§§§©

úéöéö úåöîa áéiçîc àeä äLéáìa déaâì íéàìk éøzLéà àìc§Ÿ¦§§¥¦§©¦§©¥¦§¦¨§¦©©§¦§©¦¦
,ziviva deehvpy `ed ,mi`lk yeall el xzed `ly in wx -åm` §

okeäééaâì íéàìk éøzLàå ìéàBä ,íéðäk éðämdl xzede li`ed - ¨¥Ÿ£¦¦§¦§§¥¦§©¦§©©§
,dcear zrya dpedk icbaa mi`lkeáéiçì àìokl ,zivivaà÷ Ÿ¦©§¨

ïì òîLî,`ziixadäãBáò ïcéò àìa ,äãBáò ïcéòa éøzLéàc éäð ©§©¨§¦§¦§§¥§¦©£¨§Ÿ¦©£¨
éøzLéà àì,dcear zrya dpedk icbaa mi`lk mdl xzedy s` - Ÿ¦§§¥

eaiigzp okle ,mi`lka mixeq` dcear zrya `ly mewn lkn
.ziviva

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïéléôza ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©§¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyLt.àèé:daiyneéøèöéà íéðäk,déì Coky §¦¨Ÿ£¦¦§§¦¥

áéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(g e mixac)úBàì ízøL÷e' ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©§¨§
ðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò,'Ely oilitzl ci ly oilitz eywed ©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

y cnll y`xLàøc äåöîa déúéà ãéc äåöîa déúéàc ìklk - ¨§¦¥§¦§¨§¨¦¥§¦§¨§Ÿ
,y`x lyn xeht ci lyn xehtd lke ,y`x lya aiig ci lya aiigy

eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäåmpi` dcear zryae -ameiwäåöî §¨¥Ÿ£¦¦§¥©§§¦§¨
cly oilitzáéúëc ,ãé(b e `xwie) dpedk icbaa'BøNa ìò Laìé' §¨¦§¦¦§©©§¨

cnllLe ynn exya lr cbad didiBðéa õöBç øác àäé àloia - ¤Ÿ§¥¨¨¥¥
dpedkd cba,BøNa ïéáe,ci ly oilitz gipdl mileki mpi`y oeike ¥§¨

eáéiçéì àì énð Làøc äåöîa àîéà`l y`x lya mby xn`z - ¥¨§¦§¨§Ÿ©¦Ÿ¦©§
,eaiigziïì òîLî à÷`ziixadcy`x lye ci ly oilitzàì ¨©§©¨§Ÿ

éããäà éákòîopi`y di`x `xnbd d`ian .ef z` ef zeakrn oi` - §©§¦©£¨¥
:zeakrnïðúãk(.gl zegpn),úákòî dðéà ãé ìL älôzz`ìL §¦§©§¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤

úákòî dðéà Làø ìLå ,Làøz`,ãé ìLeaiigzp mewn lkn okle Ÿ§¤Ÿ¥¨§©¤¤¤¨
:`xnbd zl`ey .y`x ly oilitza mipdkàðL éàîedpey recne - ©§¨

oilitz oicãéc,mixeht mipdk eayáéúëcdpedk icbaaìò Laìé' §¨¦§¦¦§©©
,'BøNalya ixdénð Làøoky ,mxhetl yi mb -áéúkhk zeny) §¨Ÿ©¦§¦

(e,'BLàø ìò úôðönä zîNå'my`x oia uveg xac didiy xeq`y §©§¨©¦§¤¤©Ÿ
daiyn .y`x ly oilitz gipdl mileki mpi` ok m`e ,ztpvnl

:`xnbdàðz,`ziixaa epipy -BøòNlecb odk lyïéa äàøð äéä ¨¨§¨¨¨¦§¤¥
,ïéléôz çépî íML ,úôðönì õéöoia zvveg ztpvnd oi` ok m`e ¦©¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦

.ztpvnl y`xd oia zevveg oilitzd oi`e oilitzl y`xd
:`ziixaa epipyíiåì íéðäk ,øôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦¦§¦©¨Ÿ£¦§¦¦

.íéìàøNéå:`xnbd zl`eyéLt.àè:daiyneàëéøèöéà íéðäk §¦§§¥¦§¦¨Ÿ£¦¦§§¦¨
,déìokyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñxtey zriwz iabl ¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(` hk xacna) dpyd y`xa,'íëì äéäé äòeøz íBé'aeigy §¨¦§¤¨¤
okl ,cg` mei wx `ed driwzdãçc äòé÷úa àlà déúéìc ïàî©§¥¥¤¨¦§¦¨§©

áéiç ,àîBé,cala [dpyd y`x] cg` mei driwza aiigy in wx - ¨©¨
,dpyd y`xa xteya aiigäòé÷úa eäðúéàå ìéàBä ,íéðäk éðäå§¨¥Ÿ£¦¦§¦©§¦§¦¨

àzL délek,rewzl md miaiig dpyd lke li`ed -áéúëcxacna) ¥©¨¦§¦
(i iàîéà ,'íëéúBìBò ìò úøööça ízò÷úe'y xn`z `ny -àì §©§¤©£Ÿ§Ÿ©¥¤¥¨Ÿ

eáéiçéì:`xnbd zl`ey .dpyd y`xaéîc éîdnec m`d - ¦©§¦¨¥
ixd ,dpyd y`xay driwzl dpyd lka mzriwzíúäiabl my - ¨¨

a xaecn dpyd lk zeriwz,úBøöBöçeàëäxaecn dpyd y`x iabl £§¨¨
a,øôBLmdy meyn xtey zriwzn mipdk xehtl mewn did j`ide ¨

:xg` uexiz `xnbd zvxzn .zexvevga dpyd lk mirwezéøèöéàC ¦§§¦
oky ,mipdkd aeig z` rinydl jxvp mewn lkn -Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨

ïðzå ìéàBä ,àðéîà,(:ek d"x) dpynaäðMä Làøì ìáBiä äåL ¨¦¨¦§§©¨¤©¥§Ÿ©¨¨
,úBëøáìå äòé÷úìmikxane mirwez laeid zpy ly xetk meiay ¦§¦¨§¦§¨

dpyd y`x z` aezkd yiwd oky ,dpy lk ly dpyd y`xa enk
ok m` ,laei ly xetk meildéúéàcjiiyy in wx -ad lkúBöîly §¦¥§¦§

déúéà ìáBéjiiy -,äðMä Làø úBöîain j`déúéìcepi`y - ¥¦¥§¦§Ÿ©¨¨§¥¥
jiiyad lkúBöîlydéúéì ìáBéjiiy epi` -,äðMä Làø úBöîa §¦§¥¥¥§¦§Ÿ©¨¨

eäðúéìå ìéàBä ,éðäk éðäåmiaiig mpi`e -alkïðúc ,ìáBéc úBöî §¨¥Ÿ£¥¦§¥©§§¦§§¥¦§©
(:bl oldl)íìBòì ïéøëBî íiåìe íéðäk ,dcyn xeknl mileki - Ÿ£¦§¦¦§¦§¨
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oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

íéãáò ééåúàìepxkni `ly card dvexe ,xeknl ledn iprpk car el yi m`y Ð

.ezelrdl eax z` oitek Ð l`xyi ux`a `l`äôéä äåðî.ux`l uegc Ðäåðì
äòøä.milyexil l`xyi ux`n oke .eilr akrl dleki ezy` oi`e ,l`xyi ux`c Ð

[àèéùô]mipdk" ipzc jpd yixc `zydne ,i`n iiez`l "lkd" yixc `zyd cr Ð

jpd i` !`hiyt :ira `we ."mil`xyie miel

aiigil o`n Ð eaiigil `låäðéð äãåáò éðáå ?
oi`y ,dkeqa ezy`e yi` xecl oileki oi`e Ð

zcear ediilr `inxc ,odizeypl oiwwfp

.eaiigip `l `ni` Ð lbxdïì òîùî à÷Ð

ik ,"execz" oirk edl xyt` `lc ab lr s`c

dcear ocirae .iaiigin Ð edl xyt`c ikid

.iaiigin dcear ocira `ly ,ixihtïåéë
íéàìë åäì éøúùéàã,dcear ocira Ð

:(hl zeny) aizkc ,did mi`lk ly hpa`c

Ð `pzik yycne ,"xfyn yy hpa`d z`e"

.(`,ar) `nei zkqna ,`xnr zlkzàäé àìù
åøùáì äðåäë éãâá ïéá õöåç øáãÐ

zxeaiwa eicba zgz ,opira exya lr oilitze

"dax unewd"a zegpna xn`ck ,szkd lv`

jl dide" :aizkc ,opira eicba zgzc (`,fl)

.ze`l mixg`l `le "ze`llr gpen uiv

cr zwfgn dpi`e ,y`xd lr ztpvne ,gvnd

daeba d`xp oilitzd mewn `l` ,gvnd

.qtex wepiz ly egeny mewn ,y`xdíåé
äòåøú.cala cg` mei rnyn Ðúåëøáìå

zpy ly mixetkd meia mixne` inp eidy Ð

.zextey zepexkf zeikln laeidïéøëåî
íìåòìm` ,dnvr laeid zpya elit` Ð

iab eli`e .`id dxekn Ð mdly rwxw exkn

oikxr) `xza wxta `xnba `ipz l`xyi

Ð xkn m`e ,xekni `l laeid zpyae :(a,hk

:opz mipdk iabe .oixfeg zernde ,dxekn dpi`

zernde ,d`veie dxeknc ,mlerl oixken

`xcd `lc xninl `kil `dc .odly

:aizkc ,`xcd i`cec Ð laeia ediirx`

`xza wxta opixn`e "mield on l`bi xy`e"

cenrl jiiy o`kn] .mpga `vei exknn :(my)

[`adíìåòì ïéìàåâåÐ dcy exkn m` Ð

le`bl xzen epi` l`xyie ,cin dze` oil`eb

ipy xtqna" :aizkck ,mipy izyn zegt

."jl xkni ze`eaz
éäð
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ééåúàì`l` epxkni `ly card dvexe ,xeknl ledn iprpk car el yi m`y Ð micar

lra ixar cardl] ezelrdl lekiy :i"yx yxit (a,iw) zeaezkae .l`xyi ux`a

.edexhti e` ,ezelrdl sekl leki cardy :yxit wgvi epiaxe .[car ly egxkééåúàì
elit`e .micar ipzc o`nl dil opirny `l `yixne Ð ux`l ux`l dvegn gxay car

dvexc ,ixiin miprpk micarac i"yx yexitl

li`edc ,inp i` .ezeyxn e`iven epi`y ,exkenl

.xhtp `le carl diqpwip Ð gxae`wlq ,inp i`

ux`a xicz jled axdy oebk Ð `yixc jzrc

.ikd e`la l`xyiäåðîux`l dvegc Ð dtid

dleki ezy` oi`e ,l`xyi ux`c drxd depl

oeyl .milyexil l`xyi ux`n oke .eilr akrl

"oilrn lkd" `yix `pzc ab lr s`c .qxhpewd

yxtn ikd ."oi`iven lkd oi`" `tiq `pz Ð

iiez`l :xninl `kile .(my) zeaezka mzd

l`xyi ux` x`y oia welig `kilc ,micar

.micar iab milyexilìëäcr Ð dkeqa oiaiig

yixc `zydn ,i`n iiez`l "lkd" yixc `zyd

:irawe ,"mil`xyie miel mipdk" `pzc jpd

?aiigil o`n iaiigin `l jpd i`e !`hiytéðáå
ezy`e yi` xecl oileki oi`e Ð edpip dcear

ediilr `inxc ,odizeypl oiwwfp oi`y ,dkeqa

.qxhpewd oeyl .eaiign `l `ni` lbxd zcear

`l` edpixhtinl `kil mikxc ikled mrhnc

x`ye ycwnd zia zkyla `l la` ,zecya

hwpinl ivnc oicd `ede .ycwnd zia zenewn

zenewn cg`e mixyra mixneyd miel inp

ikd (`,ek) cinzc `nw wxt `zi`ck ,ycwna

,"xtey zriwza oiaiig lkd" iab onwl `pgky`

,"dil `kixhvi` miele mipdk" :xninl ivnc

oixkene mlerl oil`eb mielc inp dil iziin `dc

.mipdk `l` hwp `le ,mlerlòîùî÷Ð ol

ikid ik ,dxic oirk edl xyt` `lc [ab lr s`]

,ixiht dcear ocirae ,iaiigin Ð edl xyt`c

.iaiigin dcear ocira `lyíéðäëixzyi`

mi`lk ly hpa`c Ð dcear ocira mi`lk edl

`pzk yycne ,"yy hpa`d z`e" :aizkc ,did

.'ek zlkzéðä'ek dcear ipae) li`ed mipdk

axd dywd Ð 'ek mi`lk exzyi` (`lc o`n

eaiigl `l miyp :y"piilxe`n sqei epiax

!"jl dyrz milicb"a edpzile li`ed ,mi`lka

xn`c `de .yi`l dy` aezkd deyd :xnel yie

dpi`e li`ed :(a,bn migqt) "oixaer el`" wxt

jinq ,ung lk`z laa dpi` Ð dvn lek` mewa

dlr"xyr dyng" "xyr dyng" opitlic `d`

.miypd `ivedl "gxf`d" :aizkc ,zekeqd bgn

fphry zyiala edpzi`c oeik :`nipe ,xn`z m`e

lk dywed ,daxc`c :xnel yie !milicba edpzi`

myl inp ikdc :xn`z m`e .oilitzl dxezd

li`ed :xninl `ki`c ,uxize !dywed dvn

zlik`l inp eaxzi` ung zlik`l ,eaxzi`e

.dvnàìùdpedk icba oia uveg xac `di

zeny) aizkc ,opira exya lr oiltze Ð exyal

.ze`l mixg`l `le Ð "ze`l jl dide" (biõéö

dpi`e y`xd lr ztpvne gvnd lr gpenzwfgn

`hiytc .dcear ocira ixihtc idpe ,ol rnyn `w :lirlck xn`w `l i`n` xninl `kile .qxhpewd oeyl .qtex wepiz ly egeny mewn y`xd daeba oi`xp oiltzd mewn `l` gvnd cr

.oiaiigc dil `hiytc ,dcear ocira `ly ci ly oilitzn exhtilc jzrc `wlqc xninl dil ira `le ,y`x ly oiltza mlerl oiaiigc dilìùlr s`e Ð y`x ly zakrn dpi` ci

.ci ly micwdl jixv mdipy gipny drya epiid Ð mipy eidi jipir oiay onf lk ,"jipir oia zethehle" :(`,el) zegpn ,`nlra xn`c abíåé.cala cg` mei :rnyn Ð mkl didi drexz

úåëøáìåÐ.zexteye zepexkf zeikln laeid zpy ly mixetkd meia inp mixne` eidyïéøëåîd`veie ,`id dxekn Ð mdly rwxw exkn m` ,dnvr laeid zpya elit`e Ð mlerl

,d`xp `le .qxhpewd oeyl .mpg `vei exknnc (a,hk onwl) `xza wxta xn`e ,"mield on l`bi xy`e" :(dk `xwie) aizkc ,laeia ediirx` `xcd `lc xninl `kil `dc .odly zernde

`ail` :zeywdl yi cere !l`xyi iab enk odk iab jiiy `nrh `edde ?xknz `ly oic epi` dxekn dpi` ,d`vei xak dxeknc meyn Ð (my) `xza wxta onwl `nrh l`eny yxtn `dc

dl`eb epi` l`xyic dneg ixr izaac ,`qxibd ayil zvw yie ?mlerl (dl`eb [mil`eb i`n :dyw] yicwnd) oke ,[laei oiprl] mipdkl l`xyi oia `ki` i`n ,z`vei dxkn xn`c inp axc

dfe `kd yxit i"yxe ."oil`eb" ab` Ð hwpc "oixken"e ,laeia ewtile ,mixvgd izak oibdep mdly dneg ixr izay jzrc `wlqe .mlerl mil`eb mipdke miele ,dninz dpy jeza `l`

epeyl edfe (`,hk) "oic zia ede`x" wxt dpyd y`xae ."ze`eaz ipy xtqna" :aizkc ,mipy izyn zegta l`eb epi` l`xyie ,cin eze` oil`eb dcy exkn m` Ð mlerl oil`ebe :epeyl

icii` `l` ,edpip zexizi zeipyn ediiexz Ð oixken oiae oiyicwn oiae .oikxr zkqna od zeipyn mdizye ,mlerl oil`ebe mlerl oixken :ield [wgvi epiax] (wgvi xa dcedi iax) mya

:[a,bl] oikxr zkqna dl iwen ikde .mlerl oil`ebe oiyicwn :mipdk iab inp `pz Ð dpyn zegt laeid xg` oil`eb `le ,mipy izyn zegt laeid iptl oiyicwn oi` :l`xyi iab mzd `pzc
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BøNa ïéáe Bðéa õöBç øáã àäé àlL ,"BøNa ìò¯ ©§¨¤Ÿ§¥¨¨¥¥¥§¨

ïì òîLî à÷ ,eáéiçéì àì éîð ùàøc äåöîa àîéà¥¨§¦§¨§Ÿ©¦¨¦©§¨©§©¨
úákòî äðéà ãé ìL älôz :ïðúãk ,éããäà éákòî àìc§¨§©§¦©£¨¥§¦§©§¦¨¤¨¥¨§©¤¤

?"BøNa ìò Laìé" :áéúëc ,ãéc àðL éàîe .ãé ìL úákòî äðéà Làø ìLå ,Làø ìL¤Ÿ§¤Ÿ¥¨§©¤¤¤¨©§¨§©¦§¦¦§©©§¨
!"BLàø ìò úôðönä zîNå" :áéúk éîð Làø¯,úôðöîì õéö ïéa äàøð äéä BøòN :àðz Ÿ©¦§¦§©§¨©¦§¤¤©Ÿ¨¨§¨¨¨¦§¤¥¦§¦§¤¤

!àèéLt ."íéìàøNéå íiåì íéðäk ,øôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkä" .ïéléôz çépî íML¯íéðäk ¤¨©¦©§¦¦©Ÿ©¨¦¦§¦©¨Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨Ÿ£¦
déúéìc ïàî ,"íëì äéäé äòeøz íBé" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ ,déì àëéøèöéà¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¨¦§¤¨¤©§¥¥

àîBé ãçc äòé÷úa àlà¯:áéúëc ,àzL délek äòé÷úa eäðúéàå ìéàBä ,íéðäk éðäå ,áéiç ¤¨¦§¦¨§©¨©¨§¨¥Ÿ£¦¦§¦§§¦§¦¨¥©¨¦§¦
"íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe"¯.eáéiçéì àì àîéà¯!øôBL àëä ,úBøöBöç íúä ?éîc éî §©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤¥¨¨¦©§¦¨¥¨¨£§¨¨¨

¯éøèöéà;úBëøaìå äòé÷zì äðMä Làøì ìáBiä äåL :ïðúe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§©¨¤©¥§Ÿ©¨¨©§¦¨§©§¨
ìáBé úåöîa déúéàc¯ìáBé úåöîa déúéìc ,äðMä Làø úåöîa déúéà¯úåöîa déúéì §¦¥§¦§©¥¦¥§¦§©Ÿ©¨¨§¥¥§¦§©¥¥¥§¦§©

,íìBòì ïéøëBî íiåìe íéðäk :ïðúc ,ìáBéc úåöîa eäðúéìå ìéàBä ,éðäk éðäå ;äðMä LàøŸ©¨¨§¨¥¨£¥¦§¦§§§¦§©§¥¦§©Ÿ£¦§¦§¦§¨
ïéìàåâå
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oikxr(ipy meil)

`a 'lkd' oeyl :`xnbd daiynééeúàìzeaxl -,íéãáòyi m`y §¨¥£¨¦
xkndl `ly dvex carde ,exkenl dvexe ledn iprpk car mc`l
l`xyi ux`l ezelrdl eax z` card dtek ,l`xyi ux`a `l`

:`xnbd zxxan .my exkenlàéãäa íéãáò éðúc ïàîìezrcle - §©§¨¥£¨¦§¤§¨
) dpyna yexita 'micar' dpyy in`a `l 'lkd'y `vnp ,(my

ok m` ,mzeaxléàî ééeúàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a dn - §¨¥©
äòøä äåpì äôiä äåpî ééeúàìe` ezy` z` sekl lrad lekiy - §¨¥¦¨¤©¨¨©¨¤¨¨¨

elit` ,l`xyi ux`l ux`l uegn zelrl ,dlra z` sekl dy`d
ux`ay [drxd dep] rx mewnl ux`l uegay [dti dep] aeh mewnn

(my) dpynd jynda epipy :x`al `xnbd dtiqen .l`xyiïéàå'§¥
'ïéàéöBî ìkä`a 'lkd' oeyl ,ux`l uegl l`xyi ux`nééeúàì ©Ÿ¦¦§¨¥

,õøàì õøàì äöeçî çøaL ãáòdxfg e`ivedl leki eax oi`y ¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤
card x`yiy ick ,l`xyi ux`a exkenl aiig `l` ,ux`l uegl

(my) epipyy dnae .l`xyi ux` aeyi meyn ux`aïéìòî ìkä'©Ÿ©£¦
,'íéìLeøéì`a 'lkd'ééeúàìe` ezy` z` sekl lrad lekiy ¦¨©¦§¨¥

elit` ,milyexil zelrl dlra z` dy`däôiä äåpîx`yay ¦¨¤©¨¨
l`xyi ux`äòøä äåpì(my) epipyy dnae .milyexiaìkä ïéàå' ©¨¤¨¨¨§¥©Ÿ

'ïéàéöBî'lkd' :`xnbd zxxan ,milyexin,éàî ééeúàì:daiyne ¦¦§¨¥©
ééeúàìz` dy`d `le ,milyexin ezy` z` `iven lrad oi`y §¨¥

s` ,dlraäòøä äåpîmilyexiayäôiä äåpìux` x`yay ¦¨¤¨¨¨©¨¤©¨¨
.l`xyi

ipyy 'lkd' oeyl zeaxl `a dn `xnbd dyxity xg`zeipyna ep
lkd' zenewn dnka epipyy oeyld z` `xnbd zyxtn ,zeziixae
.df oeyl da epipyy epzpyn ab` ,'mil`xyie miiel mipdk 'eke oiaiig

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,äkeqa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©¨Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtoky ,miaiigy el` mdy `ed heyt `ld - §¦¨

éáéiçî àì éðä éà,dkeqa miaiig mpi` mil`xyie miiel mipdk m` - ¦¨¥Ÿ¦©§¦
if`éáéiçéî ïàî:`xnbd daiyn .da aiegny df `ed in -íéðäk ©¦©§¦Ÿ£¦

déì àëéøèöéàmipdkd aeig z` rinydl `ziixad dkxvp - ¦§§¦¨¥
oky ,dkeqaàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did -ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦

áéúëe(an bk `xwie)eáLz úkqa','mini zraWøî øîàå §¦©ªŸ¥§¦§©¨¦§¨©©
yxcp weqtdy ,(:gk dkeq) `ziixaaïéòk íéîé úòáL eáLz¥§¦§©¨¦§¥

,eøeãzeziaa xc `edy jxck zeidl dkixv dkeqa mc`d zxicy ¨
ok m` ,dpyd lkäøéc äî`id eziaa mc` lyBzLàå Léà,cgi ©¦¨¦§¦§

óàzxicäkeñzeidl dkixvBzLàå Léà,cgiíéðäk éðäå- ©¨¦§¦§§¨¥Ÿ£¦
,el` mipdkeeäðéð äãBáò éðáe ìéàBäcearl mdilr lhene li`ed - ¦§¥£¨¦§

`ly mdizeypn miyxete ,lbxd zcear z` ycwna dxdha
e ,'dxic' oirk dkeqa zayl mileki mpi` ,`nhdleáéiçéì àìdkeqa Ÿ¦©§

,llkïì òîLî à÷,`ziixad epl drinyn -éøéèôc éäðs` - ¨©§©¨§¦¦§¦¦
dkeqn mixehty,äãBáò úòLa,dkeqa xecl mileki mpi` f`y ¦§©£¨

mewn lknéëìBäà äåäc éãéî ,éáéiçéî éáeiç äãBáò úòL àìa§Ÿ§©£¨©¥¦©§¦¦¦©£¨©§¥
íéëøã,mikxc ikled oica epivny myk -øî øîàcdkeq) `ziixaa §¨¦§¨©©
,(.ekíéëøã éëìBämikledyíBia,dlila migpeäkeqä ïî ïéøeèt §¥§¨¦©§¦¦©¨

.äìéla íéáéiçå íBiaoirk' ynn miiwl mileki mpi`y s`y gkene ©§©¨¦©¨§¨
.dniiwl mileki mdy ote`a dkeqa miaiig ,'execz

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,úéöéva ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLtd mdy,miaiigmiaiig mpi` md m` ixdy §¦¨

:`xnbd daiyn .da aiigy `ed in ,zivivaéøèöéà íéðäk,déì C Ÿ£¦¦§§¦¥
okyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(`i ak mixac)Laìú àì' ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦Ÿ¦§©

'æðèòL(ai ak my) xn`p jynda cineCl äNòz íéìéãb'rAx` lr ©©§¥§¦¦©£¤¨©©§©
c zcnln mi`lk xeqi`l ziviv zevn zekinq ,'LzEqM zFtpMïàî ©§§§©

úéöéö úåöîa áéiçîc àeä äLéáìa déaâì íéàìk éøzLéà àìc§Ÿ¦§§¥¦§©¦§©¥¦§¦¨§¦©©§¦§©¦¦
,ziviva deehvpy `ed ,mi`lk yeall el xzed `ly in wx -åm` §

okeäééaâì íéàìk éøzLàå ìéàBä ,íéðäk éðämdl xzede li`ed - ¨¥Ÿ£¦¦§¦§§¥¦§©¦§©©§
,dcear zrya dpedk icbaa mi`lkeáéiçì àìokl ,zivivaà÷ Ÿ¦©§¨

ïì òîLî,`ziixadäãBáò ïcéò àìa ,äãBáò ïcéòa éøzLéàc éäð ©§©¨§¦§¦§§¥§¦©£¨§Ÿ¦©£¨
éøzLéà àì,dcear zrya dpedk icbaa mi`lk mdl xzedy s` - Ÿ¦§§¥

eaiigzp okle ,mi`lka mixeq` dcear zrya `ly mewn lkn
.ziviva

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïéléôza ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦©§¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyLt.àèé:daiyneéøèöéà íéðäk,déì Coky §¦¨Ÿ£¦¦§§¦¥

áéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(g e mixac)úBàì ízøL÷e' ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©§¨§
ðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò,'Ely oilitzl ci ly oilitz eywed ©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

y cnll y`xLàøc äåöîa déúéà ãéc äåöîa déúéàc ìklk - ¨§¦¥§¦§¨§¨¦¥§¦§¨§Ÿ
,y`x lyn xeht ci lyn xehtd lke ,y`x lya aiig ci lya aiigy

eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäåmpi` dcear zryae -ameiwäåöî §¨¥Ÿ£¦¦§¥©§§¦§¨
cly oilitzáéúëc ,ãé(b e `xwie) dpedk icbaa'BøNa ìò Laìé' §¨¦§¦¦§©©§¨

cnllLe ynn exya lr cbad didiBðéa õöBç øác àäé àloia - ¤Ÿ§¥¨¨¥¥
dpedkd cba,BøNa ïéáe,ci ly oilitz gipdl mileki mpi`y oeike ¥§¨

eáéiçéì àì énð Làøc äåöîa àîéà`l y`x lya mby xn`z - ¥¨§¦§¨§Ÿ©¦Ÿ¦©§
,eaiigziïì òîLî à÷`ziixadcy`x lye ci ly oilitzàì ¨©§©¨§Ÿ

éããäà éákòîopi`y di`x `xnbd d`ian .ef z` ef zeakrn oi` - §©§¦©£¨¥
:zeakrnïðúãk(.gl zegpn),úákòî dðéà ãé ìL älôzz`ìL §¦§©§¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤

úákòî dðéà Làø ìLå ,Làøz`,ãé ìLeaiigzp mewn lkn okle Ÿ§¤Ÿ¥¨§©¤¤¤¨
:`xnbd zl`ey .y`x ly oilitza mipdkàðL éàîedpey recne - ©§¨

oilitz oicãéc,mixeht mipdk eayáéúëcdpedk icbaaìò Laìé' §¨¦§¦¦§©©
,'BøNalya ixdénð Làøoky ,mxhetl yi mb -áéúkhk zeny) §¨Ÿ©¦§¦

(e,'BLàø ìò úôðönä zîNå'my`x oia uveg xac didiy xeq`y §©§¨©¦§¤¤©Ÿ
daiyn .y`x ly oilitz gipdl mileki mpi` ok m`e ,ztpvnl

:`xnbdàðz,`ziixaa epipy -BøòNlecb odk lyïéa äàøð äéä ¨¨§¨¨¨¦§¤¥
,ïéléôz çépî íML ,úôðönì õéöoia zvveg ztpvnd oi` ok m`e ¦©¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦

.ztpvnl y`xd oia zevveg oilitzd oi`e oilitzl y`xd
:`ziixaa epipyíiåì íéðäk ,øôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦¦§¦©¨Ÿ£¦§¦¦

.íéìàøNéå:`xnbd zl`eyéLt.àè:daiyneàëéøèöéà íéðäk §¦§§¥¦§¦¨Ÿ£¦¦§§¦¨
,déìokyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñxtey zriwz iabl ¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(` hk xacna) dpyd y`xa,'íëì äéäé äòeøz íBé'aeigy §¨¦§¤¨¤
okl ,cg` mei wx `ed driwzdãçc äòé÷úa àlà déúéìc ïàî©§¥¥¤¨¦§¦¨§©

áéiç ,àîBé,cala [dpyd y`x] cg` mei driwza aiigy in wx - ¨©¨
,dpyd y`xa xteya aiigäòé÷úa eäðúéàå ìéàBä ,íéðäk éðäå§¨¥Ÿ£¦¦§¦©§¦§¦¨

àzL délek,rewzl md miaiig dpyd lke li`ed -áéúëcxacna) ¥©¨¦§¦
(i iàîéà ,'íëéúBìBò ìò úøööça ízò÷úe'y xn`z `ny -àì §©§¤©£Ÿ§Ÿ©¥¤¥¨Ÿ

eáéiçéì:`xnbd zl`ey .dpyd y`xaéîc éîdnec m`d - ¦©§¦¨¥
ixd ,dpyd y`xay driwzl dpyd lka mzriwzíúäiabl my - ¨¨

a xaecn dpyd lk zeriwz,úBøöBöçeàëäxaecn dpyd y`x iabl £§¨¨
a,øôBLmdy meyn xtey zriwzn mipdk xehtl mewn did j`ide ¨

:xg` uexiz `xnbd zvxzn .zexvevga dpyd lk mirwezéøèöéàC ¦§§¦
oky ,mipdkd aeig z` rinydl jxvp mewn lkn -Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨

ïðzå ìéàBä ,àðéîà,(:ek d"x) dpynaäðMä Làøì ìáBiä äåL ¨¦¨¦§§©¨¤©¥§Ÿ©¨¨
,úBëøáìå äòé÷úìmikxane mirwez laeid zpy ly xetk meiay ¦§¦¨§¦§¨

dpyd y`x z` aezkd yiwd oky ,dpy lk ly dpyd y`xa enk
ok m` ,laei ly xetk meildéúéàcjiiyy in wx -ad lkúBöîly §¦¥§¦§

déúéà ìáBéjiiy -,äðMä Làø úBöîain j`déúéìcepi`y - ¥¦¥§¦§Ÿ©¨¨§¥¥
jiiyad lkúBöîlydéúéì ìáBéjiiy epi` -,äðMä Làø úBöîa §¦§¥¥¥§¦§Ÿ©¨¨

eäðúéìå ìéàBä ,éðäk éðäåmiaiig mpi`e -alkïðúc ,ìáBéc úBöî §¨¥Ÿ£¥¦§¥©§§¦§§¥¦§©
(:bl oldl)íìBòì ïéøëBî íiåìe íéðäk ,dcyn xeknl mileki - Ÿ£¦§¦¦§¦§¨

,laeid zpya s` mzfeg`
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oikxr(iyily meil)

åok,mzfeg` dcyn exkn m`íìBòì ïéìàBâ,cin le`bl mileki - §£¦§¨
okleàîéày xn`z `ny -,eáéiçéì àì énð äðMä Làø úBöîa ¥¨§¦§Ÿ©¨¨©¦Ÿ¦©§
jklïì òîLî÷oky ,dfa miaiig mdyeäðúéìc éäðmipdky s` - ¨©§©¨§¦§¥©§
mpi`aoicò÷ø÷ úèîLäipic x`ya mewn lkn ,ixnbl laei ly §©§¨©©§©
,laei,íéãáò çeléLaå íéôñk úèîLäadfaeäðúéà àäéîlkn - §©§¨©§¨¦§¦©£¨¦¦¨¦©§

y`xa xtey zriwza miaiig okle ,l`xyi x`yk mikiiy md mewn
.laeil dywedy dpyd

:`ziixaa epipyíiåì íéðäk ,äléâî àø÷îa íéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦§¦§¨§¦¨Ÿ£¦§¦¦
.íéìàøNéå:`xnbd zl`ey.àèéLt:daiyneàëéøö àì`l - §¦§§¥¦§¦¨Ÿ§¦¨

miaiigy cnll `l` `pzd jxvpìéháéìlhal -íúãBáòycwna ¦©¥£¨¨
,dlibn `exwlëåeixacäãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøã §¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨

,ïãîòîa ìàøNéå ïðëeãa íiåìe íúãBáòa íéðäk ,ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ£¦©£¨¨§¦¦§¨¨§¦§¨¥§©£¨¨
ãBáò ïéìháîíúocnrne opkecì ïéàáe.äléâî àø÷î òBîL §©§¦£¨¨¨¦¦§©¦§¨§¦¨

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæa ïéáéiç ìkäzl`ey ©Ÿ©¨¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd.àèéLt:daiyne,àëéøö àìaeig z` cnll ick `l` §¦¨Ÿ§¦¨

mipdka oenifdéìëà÷cmilke`y -,íéLã÷okyCzòc à÷ìñ §¨¨§¦¨¨¦¨§¨©§¨
àðéîày xnel jzrca dler did -'íäa øtk øLà íúà eìëàå' ¨¦¨§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤

àðîçø øîà(bl hk zeny)àéä äøtk àäå ,miycwd zlik`y - ¨©©£¨¨§¨©¨¨¦
dcerq zeriaw zaygp dpi`e ,dxtk meyn daeg zlik` `id

okl ,oenifa aiigzdlïì òîLî à÷,oenifa zaiig ef dlik` s`y ¨©§©¨
okyàðîçø øîà 'zòáNå zìëàå'(i g mixac),dlik` lky §¨©§¨§¨¨§¨¨©©£¨¨

,oenife oefnd zkxa oiprl dcerq zeriaw zaygp driaynàäå§¨
eäðúéà.driayn ef dlik` s` ixde - ¦©§

:`ziixaa epipy.íéìàøNéå íiåì íéðäk ,ïenéæì ïéôøèöî ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
:`xnbd zl`eyàèéLt,cgi l`xyie iel odk elk` m`y i`ce - §¦¨

:daiyne .oenifl oitxhvn,àëéøö àìote`a `l`éìëà÷c- Ÿ§¦¨§¨¨§¦
d milke`yå ,íéLã÷ Bà äîeøz íéðäkdìéëà÷ øælke` -,ïéleç Ÿ£¦§¨¨¨¦§¨¨¨¦¦
df ote`ayéãäa ìëéîì øæ éòa éàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¦¨¥¨§¥©©£¥

ïäk,odkd mr lek`l xfd dvex m`e li`ed -ìéëà éöî àìepi` - Ÿ¥Ÿ¨¥¨¦
ok m` ,dnexza xeq` xfy ,lek`l lekiàîéày xnel yi -àì ¥¨Ÿ

óøèöéìzeriaw zaygp cgi mzeriaw oi`y ,oenifl odkd mr xfd ¦§¨¥
okl ,xeaigeïì òîLî à÷,mitxhvnyéöî àì ïäk éãäa øæc éäð ¨©§©¨§¦§¨©£¥Ÿ¥Ÿ¨¥

ìéëàmewn lkn ,eznexza odkd mr lek`l leki epi` xfy s` - ¨¦
ìéëà éöî øæ éãäa ïäk.oilegd zlik`a Ÿ¥©£¥¨¨¥¨¦

:(.a) epzpyna epipyïéëéøòî ìkäipelt jxr' aiigzdl mileki - ©Ÿ©£¦¦
,'ilr.íéìàøNéå íiåì íéðäk:`xnbd zl`ey.àèéLt:daiyne Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨

àëøöð àì ,äaø øîàz`f rinydlì àlàzrcïðúc ,éøëea ïa ¨©¨¨Ÿ©§§¨¤¨§¤§¦¦§©
zg` lewyl icedi lk aiegny lwyd zivgn iabl (c"n `"t milwy)

,dpyd lk xeaiv zepaxw mipew eid df sqkny ,dpyaéaø øîà̈©©¦
,äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäézivgn lewyl miaiig mpi` mipdk §¨¥¦¤§¦§©§¤

j` ,lwydàèBç Bðéà ì÷BML ïäk ìkznda etqkn e`iaiy jka ¨Ÿ¥¤¥¥¥
.dxfrl oilegéàkæ ïa ïðçBé ïaø Bì øîà,ixkea oalïë àì,oicd ¨©©¨¨¨¤©©Ÿ¥

àlàe ,lewyl mipdk miaiigàlà ,àèBç ,ì÷BL BðéàL ïäk ìk ¤¨¨Ÿ¥¤¥¥¥¤¨
íéðäkäLmd oky [oick `ly] mnvr mixhetàø÷î ïéLøBcweqt - ¤©Ÿ£¦§¦¦§¨
ïîöòì äæ,mnvr xehtl mz`pdl -äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå' ¤§©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤
'ìëàú àì(fh e `xwie),yi ,lewyl miaiig mipdkd ep` mpn` m`e Ÿ¥¨¥

e ,df sqkn mi`ad xeaivd zepaxwa wlg eplézLe øîBòå ìéàBä¦§¤§¥
,íä eðlL íéðtä íçìå íçlä,mda wlg epl yiyïéìëàð íä Càéä ©¤¤§¤¤©¨¦¤¨¥¥¨¥¤¡¨¦

:`xnbd zl`ey .ozlik`a dxezd daiig j`id -ìezrcéøëea ïá §¤§¦
éáéiçéî àì äléçzëìc ïåék ,énðmipdkééeúéàìzivgn `iadl - ©¦¥¨¦§©§¦¨Ÿ¦©§¦§¦¥

ok m` ,lwydéúééî ék,lweye `ian `edyk -,àeä àèBç énð ¦©§¥©¦¥
ìéiòî à÷cqipkn ixdy -,äøæòì ïéleçyecw epi` etqky §¨§©¥¦¨£¨¨

xaecn :`xnbd daiyn .oileg epnn mipwpd zepaxwdeeäì éúééîc§©§¥§

øñîedpzn etqk xqen odkd -.øeaévì ¨©©¦
ixkea oal :dax miiqnáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ`xwie) ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(dk fk,'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå',milwyl oikxr eywedy §¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤
ok m`déúéàc ìkepyiy in -azevndéúéà íéì÷Lepyi - ¨§¦¥¦§¨¦¦¥

eäðúéìå ìéàBä ,íéðäk éðäå ,ïéëøòampi`e -aaeig,íéì÷L ©£¨¦§¨¥Ÿ£¦¦§¥©§¦§¨¦
eäðúéìmpi` -,ïéëøòaoklïì òîLî à÷mipdky dpynd ¥©§©£¨¦¨©§©¨

:iia` dywn .mikixrnééaà déì øîà,daxl'Ekøò ìëå' éàäepi` ¨©¥©©¥©§¨¤§§
`l` ,milwyl oikxr yiwnìly oicéøòî äzàL ïéëøò ìkàì C ©¨£¨¦¤©¨©£¦Ÿ

,òìqî ïéúeçt eäédflàúàc àeä.weqtd `a - §§¦¦¤©©£¨
:xg` ote`a iia` uxznéøèöéà ,ééaà øîà àlàCrinydl dpynd ¤¨¨©©©¥¦§§¦
oky ,mikixrn mipdkyáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñoeicta ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦

(fh gi xacna) oad,'Ekøòa äcôz Lãç ïaî åéeãôe'oikxr eywed §¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§
y ,oad oeictl,íéðäk éðäå ,ïéëøòa déúéà ,ïaä ïBéãôa déúéàc ìk̈§¦¥§¦§©¥¦¥©£¨¦§¨¥Ÿ£¦

ïaä ïBéãôa eäðúéìå ìéàBä,mdipa z` zectln mixehty -eäðúéì ¦§¥©§§¦§©¥¥©§
,ïéëøòaoklïì òîLî à÷:`ax dywn .mikixrn mipdkydéì øîà ©£¨¦¨©§©¨¨©¥

àáø,iia`läzòî àlàxcl mewn yiy jzrclea xn`py lky ye ¨¨¤¨¥©¨
ok m` ,oikxrl ywed 'jkxra'íLà ìéà éaboaxwl `ay li` - ©¥¥¨¨

,zelfb my`áéúëc(dk d `xwie) eaìéà 'äì àéáé BîLà úàå' ¦§¦§¤£¨¨¦©©¦
énð éëä ,'Ekøòa ïàvä ïî íéîz,oikxrl eyiwdl jl yiìëc ¨¦¦©Ÿ§¤§§¨¦©¦§¨

íLàä ìéàa déúéà ïéëøòa déúéàcokleñBðéâBøcðàå íeèîeè §¦¥©£¨¦¦¥§¥¨¨¨§§©§§¦
ïéëøòa eäðúéìc(.a)íLàä ìéàa eäðúéìj`ide ,my`n mixeht - §¥©§©£¨¦¥©§§¥¨¨¨

oi` i`ce `l` .ea eaiigzp m` my`n el` mil`xyi xehtl okzi
.oikxrl oad oeict yiwdl oi` oke ,jk yiwdl

:xg` ote`a `ax uxznàîézéàå ,àáø øîà àlàmixne` yie - ¤¨¨©¨¨§¦¥¨
z`f xn`yéøèöéà ,éMà áø,CokyìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ©©¦¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦

áéúëe(g fk `xwie) mlyl zbyn eci oi`e jixrdy ipr iabl §¦
,'ïäkä éðôì Bãéîòäå'iptl l`xyi `edy jxrpd z` micinrny §¤¡¦¦§¥©Ÿ¥

ekixrdl odkdàìåmicinrn,ïäk éðôì ïäkzxeza mpi` mipdky §ŸŸ¥¦§¥Ÿ¥
okl ,oikxrïì òîLî à÷oikxr zyxta mpyi mipdk mby. ¨©§©¨

epizpyny x`ean (.a) lirllkd''ïéëøòðd`aééeúàìzeaxl - ¤¡¨¦§¨¥
.ïéçL äkeîe ìeeðî:`xnbd zxxanéléî éðä àðîweqt dfi`n - §¨¥§¦§¨¨¥¦¥
:daiyne .z`f epcnl,ïðaø eðúc`lti iM Wi`' (a fk `xwie) weqta §¨©¨¨¦¦©§¦

xcpEkøòadaxn 'jkxra' ,''dl zWtpíeúñ Cøò àéáäìx`eank ¤¤§¤§§§¨Ÿ©§¨¦¥¤¨
.(a"r) oldl

:cer `ziixad zyxec'Ekøòa' ,øçà øácy yxcpàeä Blek Cøò ¨¨©¥§¤§§¥¤
ïúBð,'ilr ikxr' e` 'ilr ilek jxr' xn`y ,elek z` jixrnd wx - ¥

,aiigzníéøáà Cøò àìå.melk xn` `l 'ilr ici jxr' xne`d - §Ÿ¥¤¥¨¦
ok m`eìBëéyxtl ziidøác óà àéöBî éðàL[xa`-]äîLpäL ¨¤£¦¦©¨¨¤©§¨¨

,Ba äéeìz,xeht 'ilr iy`x jxr' xne`deøîBì ãeîìzfk `xwie) §¨©§©
(a,'úLôð'ea dielz dnypdy xa` jixrnde ,ytpa ielz jxrdy §¨Ÿ

.elek jxr ozep
zaiz :cer `ziixad zyxec'úLôð'ea eytpy in wxy mb rnyn §¨Ÿ

jxrp.únä àìåy yxtl ziid leki oiicreàéöBàwxàìå únä úà §Ÿ©¥¦¤©¥§Ÿ
ññBbä úà àéöBà,`ed ig oiicryøîBì ãeîìz(g fk `xwie) ¦¤©¥©§©

ãéîòäå'odMd iptl FéøòäåCcnll dcnrdl jxr ywed ,'odMd Fz` §¤¡¦¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥
yäãîòäa BðLiL ìk,epkixriy odkd iptl ecinrdl xyt`y - Ÿ¤¤§§©£¨¨

äëøòäa BðLé,jxrp -äãîòäa BðéàL ìëåqqebk.äëøòäa Bðéà ¤§§©£¨¨§Ÿ¤¥§©£¨¨¥§©£¨¨
:cer `ziixad zyxec,øçà øáczaiz'úLôð',miax oeyla dxn`p ¨¨©¥§¨Ÿ

y xeaql leki iziid ,'ytp' aezk did m` okyéì ïéàaiigznyàlà ¥¦¤¨
éøòäL ãçà,ãçà Cj`éøòäL ãçàäàî Cyi`,ïépî,aiigzny ¤¨¤¤¡¦¤¨¤¨¤¤¡¦¥¨¦©¦

.'úBLôð' øîBì ãeîìz©§©§¨
:cer `ziixad zyxec,øçà øáczaiz'úLôð'oky ,zkxvp ¨¨©¥§¨Ÿ
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קכי oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

úåò÷ø÷ úèîùäá åäðúéìã éäð:opz `dc ,zerwxw zhnyd oic lka ,xnelk Ð

.mlerl oixkenêäåxy` mze` elk`e" aizkc ,`ed dxtk meyn miycw zlik` Ð

`l `ni` Ð (a,gq `nei) oixtkzn milrade oilke` mipdkdy cnln ,"mda xtek

.'ek ol rnyn `w ,oenif iraiz'åë ïéôøèöî.l`xyi cge iel cge odk cg lik` i` Ð

jkld ,oilegd on lkinl ivn xf icda odk

.oitxhvnéøëåá ïáì àìà àëøöð àìÐ

.`axc `d yxtn `zlinc `tiqaì÷åùùÐ

.xc`a cg`a milwyàèåç åðéàyxtnck Ð

ab lr s` .dxfra oileg eed `lc ,onwl

:(gl zeny) aizkc ,aiigin `l dligzklc

`l iel haye ,"micewtd lr xaerd lkl"

.cwtpàèåç,(`,b) milwy zkqna yxtn Ð

xyr mipy `ixhniba "df" ,"epzi df" aizkc

"xaerd lk"c .iel hay inp epiidc ,mihay

.seq mia xaerd lk :yxtníéðäëäù àìà
ïîöòì äæ àø÷î ïéùøåã`lye ,oz`pdl Ð

.oickàåä åðìùod dkyld znexzn ixdy Ð

z`vnp Ð dkyll oilwey ep` m`e ,oi`a

miptd mgle mgld izye xnerd zgpn

oilk`p j`ide ,eplyn?!"lk`z `l" aizkd

"didz lilk" i`dc ,`yxc jd ol zil ocicle

zgpna la` ,aezk `zcixb odk zgpna Ð

.`aex xza lif Ð xeav'eke xeavl edl xqnc

mipdkl edl xhtc ixkea oal ,jklde Ð

odkc ipznl oizipzn jixhvi` ,milwyn

jxrd z` ozep Ð xg` z` e` envr jixrdy

`w ,'ek `pin` jzrc `wlqc ,l`xyik

.ixinb `lc ol rnynòìñî ïéúåçô åäé àì
`xwie) aizkc ,ci byda oecip oikxra iprc Ð

zegte ,'ebe "xcepd ci biyz xy` it lr" :(fk

ipy wxta xn`ck ,mlerl ozi `l rlqn

iziine ,rlqn zegt oikxra oi` :(a,f oikxr)

ded `l ,`z` ikdlc oeike .`xw i`dn `nrh

xhtnl izixg` `yxcl yxcnl jzrc `wlq

mipdk !jixhvi` `l oizipzne ,oikxrn mipdk

(`,c) zexekac `nw wxta oad oeictn exhtp

xacna l`xyi ly z` exht m` :xnege lwn

.onvr ly z` xnege lw Ðåäðúéìã éîð éëä
íùà ìéàái`ce `l` !edpip l`xyi `de Ð

il dnl oizipzn izk`e .opiyxc `l ikd

"mil`xyie miele mipdk" ipzinlåãéîòäå ?
ïäëä éðôìz` e` ,envr z` jixrdy ipr Ð

.xg`ïäë éðôì ïäë àìådizil odk jkld Ð

dia `pixw `l Ð `ed ipr i`c ,oikxra

ol rnyn `w ,"odkd iptl ecinrde".oizipzn

'åë ééåúàì ïéëøòð:lirl xn xn` ,xnelk Ð

.oigy dkene leepn iiez`l oikxrp lkdêøò
íåúñyxtn `ziixa dleke .yxtn onwl Ð

.onwlåéøáà êøòÐ "ilr ici jxr" :xn` Ð

m` la` .mixai`l jxr oi`c ,melk xn` `l

.eci inc ozep Ð "ilr ici inc" :xn`äîùðäù
åá äéåìújxr" e` "iy`x jxr" xn` m`y Ð

."iciakúåùôð øîåì ãåîìúdlz ytpa Ð

ea dielz dnypdy xac jixrd m`e ,`pngx

.elek jxr ozep Ðúîä úà àìåm`y Ð

.melk xn` `l Ð "ilr df zn jxr" :xn`

êéøòäå ãéîòäå.aizk jixrdy ipr iab Ð

úåùôð øçà øáãxn`p dnl Ð?`l m`y

oi` :xne` iziid ,"ytp" `l` "zeytp" xn`p

`xwie) aizkck ,cg` jixrdy cg` `l` il

,"zeytp jkxra [xcp] `ilti ik yi`" :(fk

.cg` jixrdy cg` epiidcúåùôð øçà øáã
xn`p dnl Ð?:xne` iziid "ytp" xn` m`y

ïéà
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ipy xtqna" :(dk `xwie) dfeg` dcy xkend l`xyia xn`py itl ?"mlerl oil`eb" edne

itl ;cin oil`eb miel la` Ð mipy izyn zegta le`bl xzen epi`y ,"jl xkni ze`eaz

"dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e" :dneg ixr izaa zia xkend l`xyia] xn`py

xn`py itl ;"miell didz mler zle`b" :[xn`py ,mlerl l`bp miela la` Ð hlgp

"dcyd z` l`bi `l m`e" :dfeg` dcy yicwna

xg` yi`l dcyd z`" [xafb] "xkne" ,[milra]

Ð laeia mipdkl zwlgzn `l` ,"cer l`bi `l

edpzil" `kd xn`c `de .mlerl oil`eb mielde

`le dfeg` dcy yicwn` i`w Ð "laei zevna

cin riwtn laeid oi`y ,xafb dxkne ,dl`b

cin riwtny jxck ,`ed iel m` yicwnd

.i"yx oeyl o`k cr .l`xyiïéìàåâåÐ mlerl

epi` l`xyie .cin eze` oil`eb dcy exkn m`

:(my) aizkc ,mipy izyn zegt le`bl xzen

edpzilc idp .'ebe "ze`eaz ipy xtqna"

htyn oic lka ,xnelk Ð rwxw zhnyda

oeyl .mlerl oixkene :opz `dc ,rwxw zhnyd

i"yx qixb `l (`,hk) dpyd y`xae .qxhpewd

rnync meyn ,"rwxw zhnyda edpzilc idp"

,edine .`zil `de ,laeia mipdkl zxfeg oi`y

zhnyd ikiiy dn :dyw zvwe .dti yxit `kd

laeid zpya" :ixtqa `ipz `dc ?laei iab rwxw

oi`e ,(miprpk) micar d`iven z`f Ð "z`fd

xnege lw ,(miprpk) micar d`iven ziriayd

`iven epi`y ziriayd m` dne :hnyny laeil

oic epi` Ð micar `iveny laei ,zhnyn micar

Ð "dhnyd xac dfe" :xnel cenlz ?hnyny

laei oi` `nl` .hnyn laei oi`e zhnyn dhny

jiiy zvwn :xnel yi ,edine !mitqk hnyn

bdep ziriay oi`c ,laei iab mitqk zhnyd

.bdep laeidy onfa `l`êäåmiycw zlik`c

xy` mze` elk`e" :aizkc ,`id dxtk meyn

milke` mipdkdy cnln ,'ebe "mda xtek

.'ek oenif iraiz `l `ni` ,mixtkzn milrade

cge iel cge odk cg elk` i` Ð oitxhvn

jkld ,oilegd on lik` ivn xf icda odk .l`xyi

dylyc d`xp o`kne .qxhpewd oeyl .oitxhvn

,oitxhvn opi` dfn df d`pd mixcend mc` ipa

,edine .exiag mr lek`l leki odn cg` oi`c oeik

di`x dpi` oixcend mc` ipa dylyc d`xp

elit` xfl xzid dl oi`y dnexz ip`yc ,dxexa

`,dn) zekxaae .d`pd xcena oi`y dn ,dl`ya

.izkx`d (lk` d"cìë`heg lwey epi`y odk

mihay xyr mipy Ð "epzi df" :yixcc Ð

iel lk" :xninl ivn inp ikde .d"f `ixhniba

,xninl ivn `lc meyn `l` ,"lwey epi`y

.onvrl df `xwn oiyxecy meynêøòelek

jzrc `wlqc Ð mixa` jxr ozep epi`e ozep `ed

,mixa`l jxr oi`c rcei mc`c meyn ,iieaxl

.ol rnynw ,mlek mixa`d lk myl xn`e xnbe

li`ed :`pin` jzrc `wlqc :xnel yi cere

,(mixa`a) minca (epyi) mixa` [edpzi`e]

.oikxra [inp] edpzi`

úåùôðxeq`c ab lr s`e Ð znd `le

Ð minca epi`e dxezd on d`pda

li`ed ,oikxra dizi`c :`pin` jzrc `wlq

.minca dizilc oigy dkene leepn iaxz`e

àìåcinrde xnel cenlz qqebd z` `ive`

ipy wxt `de :xn`z m`e Ð jixrde

oiicre mipy aex e` mipy da hgy :(`,l) oilegc

!dkxrde dcnrd llka `iedc ,zqkxtn `id

dlekie ,ith `zeig da zi` dndac :xnel yie

`lc meyn Ð "zqkxtn" hwpc `de .cenrl

`xwc dihytc ,oeir jixve .dl hwp dliap `ied

`edda [aizkc] "it lr cinrde"n xnel ol `pne .zegny zkqna opzck ,jixrne xcep `ed qqebe ,"epkixri xcepd ci biyz xy` it lr" :`xw `edda aizkc ,xcep iab "jixrde cinrdc"

?jxrp `di `ly xnel ,jixrn iab `xwãçà.ol rnyn `w jxr ied `l jzrc `wlqc ,cigi oeyla "jxr" xikfdc "ilr ipelte ipelte ipelt jxr" :xn`y oebk Ð oipn d`n jixrdy
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,eáéiçéì àì éîð äðMä Làø úåöîa àîéà ,íìBòì ïéìàBâå§£¦§¨¥¨§¦§©Ÿ©¨¨©¦¨¦©§

íéôñk úèîLäa ,ò÷ø÷ úèîLäa eäðúéìc éäð :ïì òîLî÷̈©§©¨§¦§¥§§§©§¨©©§©§©§¨©§¨¦

,äléâî àø÷îa íéáéiç ìkä .eäðúéà àäéî íéãáò çeléLa§¦©£¨¦¦¨¦§§©Ÿ©¨¦§¦§¨§¦¨

!àèéLt .íéìàøNéå íiåì íéðäk¯;íúãBáò ìéháéì ,àëéøö àì Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨¨§¦¨¦©¥£¨¨

:ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøãëå§¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨¨©§¥

ïéìháî ,ïãîòîa ìàøNéå ïðëeãa íiåìe íúãBáòa íéðäkŸ£¦©£¨¨§¦¦§¨¨§¦§¨¥§©£¨¨§©§¦

ì ïéàáe íúãBáòíéðäk ,ïenéæa ïéáéiç ìkä .äléâî àø÷î òBîL £¨¨¨¦¦§©¦§¨§¦¨©Ÿ©¨¦§¦Ÿ£¦
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okl ,'ytp' llkaøîBì ãeîìz(g fk `xwie)ãéîòäå'odMd iptl F ©§©§¤¡¦¦§¥©Ÿ¥
éøòäåCodMd Fz`,'yi epkixriy odkd iptl ecinrdl xyt`y lky §¤¡¦Ÿ©Ÿ¥

dywn .jxr el oi` [qqeb oebk] ecinrdl xyt` i`y lke ,jxr el
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.`edy lk ytp jixrn yi`dy rnync ,"zeytp jkxraúåùôðrnyn ikdc Ð

.jixrdl zeleki zeytp lk Ð "zeytp jkxra"ïéëøòá åðéàù ìëåmehneh oebk Ð

.zi`ce dawp ,i`ce xkf rnync Ð "xkfd" :aizkc ,qepibexcp`eíåúñ êøò`ly Ð

,"ilr ipelt jxr" :xn` `le "ilr ikxr" :xn`

."jxr ilr ixd" :xn` `l`íéì÷ù úùìùÐ

zegt edfe ,"milwy zyly dawple" :aizkc

.oikxrayäúñôú àì äáåøîyic Ð

!hrend z` qetz :zeywdlèòåî äúñôú
äúñôúdaexnd z` qetz :jl dywn i`c Ð

llkac ,siqen `l` ,jixac lr wleg epi` Ð

.hren `ki` daexnãé âùäáipr m`y Ð

zegta odk epkixri `l Ð jkxrn jne `ed

hren oi` Ð aevw jxr oic la` .lwyn

.milwy dylynàø÷ àìài`nl "jkxr" Ð

`z`?dyly `l` epi` mzq jxre li`ed

`l melk `lac ,`prci inp `xw `la ,milwy

oi` `dc ,aidi ivn `l ikdn xivae .xhtin

.okin zegta `xwp aevw jxrïåãéð åðéàù
ãé âùäádylyl zbyn eci oi` elit`y Ð

.milwy dyly ozep Ð milwyéîã ùøôîë
q jxr" :xn`c oeikc Ð`ed rceie ,"ilr mz

o`nk Ð milwy dyly oikxray zegt edfy

`le .inc "milwy dyly ilr ixd" :xn`c

,"ilr ipelt jxr" :e` "ilr ikxr" :xne`l inc

oircei lkd oi`c ,`zlin `gken `l mzdc

,`ed ielb xac Ð `kd la` .eizepy z`

.mc` meya dlz `l ixdyéøîàã àëéà
ïîçð áø øîàxnel ,`xw `z` ikdl Ð

byda oecipe ,oikxr x`yk epice ,`xwp jxry

.ciàèéùôoikxr x`yn `py i`nc Ðéø÷ ?
êëøòá êøò äéá,azknl ivn ded "jxr" Ð

Ð "jkxr" azkcne .mzq jxr iziin dede

.`d inp yxcnlïî÷ øîéîìleepn `iadl Ð

.oigy dkeneêðäì äéú÷éôà àäcg`l Ð

.dkixrdy dy`le ,d`n z` jixrdyìå÷ù
àåäez` eed Ð "ytp" inp aizk ded i` Ð

cg` oia ea dielz dnypdy xac oia ,edlek

"ytp"c .dkixrdy dy` oiae ,d`n jixrdy

tp rnyne ,dy` rnynoiprk ,daxd zey

miypd on mc` ytpe" :(`l xacna) xn`py

`l "ytp" cgnc ab lr s`e ."sl` xyr dyy

ez` eed Ð zeyxc yly yxcnl epivn

zernype zeeye ,od milewy `dc ,edlek

`yxc `dl dnwe`l zivn `le ,df `xwnn

zwtn ediipin ide ,`dn ith?edlek jkld

dkene leepnl jixhvi` "zeytp"e .dipin ez`

.oikxra xcpn edpihrniz `lc ,oigyìå÷ù=

`xwnn rnynl zeey zeyxcd lkc ,dey

`w jd `nipc ,efn xzei efa xneg jl oi`e ,df

inp `ki` "od oilewy" jde .dcegl daxn

`zrnya `peeb i`d ik (`,b) `nw `aaa

.`ziinwíéîãì,oikxrl oipr epi` m`c Ð

.mincl oipr edipz Ð opira i`ce xkf `dc

åãåáëá ïåãéðùcg` xa` xg` elek oecipy Ð

"ilr ey`x inc" :xn` m`y ,ea ielz eceaky

ikd .elek inc ozep Ð:opiqxbêúòã à÷ìñ
åðùéù ìë áéúë úåùôð êëøòá øãð àðéîà

åãåáëá ïåãéð ïéëøòáinc" :xn`yk elit` Ð

inc" :xn`yk ,oikxra epi`y lke ."ilr iy`x

"zeytp"c ,eceaka oecip epi` Ð "ilr iy`x

.ol rnyn `w ,aizk jxr iabïäéðéá ïéðîùî."oipnyn" `kde "oitzey" mzd hwp i`n` il `irane .einc ewelgie ,dey dnk Ðàôô áø øîàå`l dxt iabc `nrh i`n Ð

.dy`x `l` yicwdàçáè éáá àøåú ùéø ïáãæî àäã.diycw` dibltl ,dipaf dibltl jkld ,xeknl jxc oi` xeng y`xe car y`x la` Ðåãåáëá ïåãéð ïéàå:ipzwc Ð

.ycwdc dilek ied `le ,ea oitzey ycwde `edïéëøòá äéúéàã ãáò àäå!eceaka oecip oi`c ,ea oitzey ycwde `ed :inp car iab `ziixa jda ipzwe ,oizipzna ipzwck Ð

àéù÷ àì àìà.edpip ziad wca iycwc ,aizk oikxr iab Ð "zeytp" aizk ikc .eceaka oecip oi` "dler incl df car e` xeng y`x" :xn`c ,gafn iycwc Ð `ziixa jd Ð

.ziad wca iycwa Ð einc xcpy mehneh elit` eceaka oecipc ep` opixn`w ikeäìåëá äùåã÷ èåùôú.daxwdl `ifge li`ed Ð
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äîëåixd" :oizliknc `ztqeza xn`c ab lr s` Ð milwy dyly oikxray zegt

milwy dyng Ð hrend (z`) dnke ,hrend `ian Ð "mzq jxr ilr

.`ed (dawpe) xkfc jxr mzqa mzdc :xnel yi .(mirlq)éø÷Ð jkxra jxr dia

.jixhvi` diteb jxr eli`e ,yixc `xezine ,"jxr" :azknl ivnc ,"jkxra" `xezin

øîåì?`nrh i`n Ð ci byda oecip oi`y

mzq jxr" :xn`c oeikc ,inc yxtnk

dyly oikxray zegt edfy `ed rceie ,"ilr

dyly ilr ixd" :xn`c o`nk Ð milwy

mzdc ,"ipelt jxr" xne`l inc `le ."milwy

.eizepy oircei lkd oi`c ,`zlin `gken `l

dlz `l ixdy ,`ed ielb xac `kd la`

ik `dc :dywe .qxhpewd oeyl .mc` meya

oa epi`y `ed rcei Ð "ilr ipelt jxr" xn`

ci byda oecipe ,mirlq dyng aiige ,ycg

:yxtl d`xpe !mipya e` cg` rlqay

ixd" `icda xne` enk iedc Ð inc yxtnk

.mzq "jxr" xn`e li`ed ,"mirlq yly ilr

lr s` ,"mixyr oa ipelt jxr" xn` i` i`cec

lkn Ð mirlq miyng aiigziy rceiy it

,jxrpa jxrd dlzy oeik aezkd zxifb mewn

enk epi`e ,ci byda oeciy `ed aezkd zxifb

."ziad wcal mirlq miyng ilr ixd" yxtn

àåä:qxhpewa yxit Ð 'ek oitzey ycwde

`edy xnel ,zetzey hwp ycwd iabc

.yicwn dti oira yicwnc ,oiwleg ycwde

,`ney oeyl ,oipnync jiiy dxikn iab la`

dfi`l xkny xa` eze` eneyiy ,xnelk

.lehi diey itle ,ie`x `ed dk`lnàäå
oecip epi`e oikxra edpzilc xenge dxt

dhytc ,sebd yicwnyk oky lke Ð eceaka

.dleka dyecwàäiycwa `d `iyw `l

`ziixa Ð ziad wca iycwa `d gafn

incl ycwd xeng y`x" xn`c ,gafn iycwa

aizk ikc ,eceaka oecip epi`e ,"dler

wca iycwc ,aizk oikxr iab Ð "zeytp"

,eceaka oecipc ep` opixn` ike .edpip ziad

.ziad wcal eincl xcepy Ð mehneh elit`
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epiidc ,oikxr zyxtay xzeia lecbd jxrk aiigziy xnel yi
íéMîç.dpy miyy oa cre mixyr oan xkfd jxr `edy ,milwy £¦¦

:`xnbd daiynäzNôz àì äaeøî äzNôzz` qtez dz` m` - ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
,jcia i`ce df oic oi` ,milwy miying `ed mzq jxry ,daexnd
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ywan wx `l` ,zqtzy hrend lr wleg epi` ixd ,daexnd z`
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:`xnbd dywnàlàåzegtk mzq jxr yxtl `xaq yiy xg`n §¤¨

,['eke zytz `l daexn zytz] oikxrayàø÷'jkxra' weqtd - §¨
änìjxvpéìeixacy itk zzl aiigy i`ce ixd ,mzq jxr aiigl ¨¨¦

:`xnbd zvxzn .miyxtzn,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©
jxvp 'jkxra'L øîBìmzq jxr jixrnd,ãé âOäa ïBcéð Bðéà`l` ©¤¥¦§¤¥¨

zegta ekixrn odkd oi` ,milwy dyly zzl zbyn eci oi` m` s`
e .dfnàîòè éàîxne`d oky ,ci byda oecip epi`y mrhd edne - ©©£¨

`ed ixd mzq jxréîc Løôîkdyly ilr ixd' yxit eli`k - ¦§¨¥¨¥
dyly `ed xzeia ohwd aevwd jxrdy rcei `ed ixdy ,'milwy

,'ilr ipelt jxr' xne`l dnec df oi`e .oiekzp dfl i`cee ,milwy
eizepy z` mircei lkd oi` ixdy ,mieqn jxrl oiekzdy gken oi`y
`qxib `xnbd d`ian .ci byda oecip `ed okle ,ipelt eze` ly

:df uexiza dketdéøîàc àkéà,xg` oeyla df uexiz exn`y yi - ¦¨§¨§¦
,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàmzq jxr s`y cnln 'jkxra' ¨©©©§¨¨©©¨©£©

.ãé âOäa ïBcéð:`xnbd zl`eyàèéLtoecipy `ed heyt `ld - ¦§¤¥¨§¦¨
:daiyne .jxr lkk ci bydaàîéúc eäîxne`dy xn`z `ny - ©§¥¨

`ed ixd mzq jxréîc Løôîkdyly ilr ixd' yxit eli`k - ¦§¨¥¨¥
okl ,ci byda ekixrdl jiiy oi`e ,'milwyïì òîLî÷epcnln - ¨©§©¨

.ci byda oecip mzq jxr s`y weqtd
:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'Ekøòa' ,øçà øáccnln ¨¨©¥§¤§§

yïúBð àeä Blek Cøò,jxrpd lk z` jixrdyk wx aiig -Bðéàå ¥¤¥§¥
íéøáà éîc Cøò ïúBðdywn .'ilr ici jxr' xn`yk aiigzn epi`e - ¥¥¤§¥¥¨¦

:`xnbdíúñ Cøòì déz÷étà àäåd`ived lirl `ziixad ixd - §¨©¦§¥§¥¤§¨
dpnn zcnel `id j`ide ,mzq jxr dpnn zeaxl 'jkxra' zaiz z`

:`xnbd daiyn .sqep oic'Ekøòa' 'Cøò' déa éø÷weqtd did leki - ¨¦¥¥¤§¤§§
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,aiigzp `l 'ilr iy`x jxr' xne`dy,'úLôð' øîBì ãeîìz©§©§¨Ÿ

jxr ozep ea dielz dnypdy xa` jixrnde ,ytpa ielz jxrdy
.elek

n dcnly ,`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'úLôð'xyt`y §¨Ÿ
,ea eytpy in z` wx jixrdl.únä úà àìå:`xnbd dywnàäå §Ÿ¤©¥§¨

déz÷étàxa` zeaxl ,xg` cenill ef daiz z`ved ixde - ©¦§¥
:`xnbd daiyn .ea dielz dnypdy'úBLôð' 'Lôð' déa éø÷leki - ¨¦¥¤¤§¨

azke ,ea dielz dnypdy xa` zeaxl ,'ytp' aezkl weqtd did
.znd z` `ivedl epiide ,oic cer cnll 'zeytp'

,jxr oi` znly epcnly oeik :`ziixad jynd z` zx`an `xnbd
ok m`àéöBàwx,ññBbä úà àéöBà àìå únä úà`ed qqeb oky ¦¤©¥§Ÿ¦¤©¥

okl ,'ytp' llkaøîBì ãeîìz(g fk `xwie)ãéîòäå'odMd iptl F ©§©§¤¡¦¦§¥©Ÿ¥
éøòäåCodMd Fz`,'yi epkixriy odkd iptl ecinrdl xyt`y lky §¤¡¦Ÿ©Ÿ¥

dywn .jxr el oi` [qqeb oebk] ecinrdl xyt` i`y lke ,jxr el
:`xnbdéëä éà,jk m` -éì ÷etéz énð úîcnlp envr zn mb - ¦¨¦¥©¦¦¦

ãéîòäe'î'ebeéøòäå,'Crecne ,cinrdl xyt` i` zn mb ixdy ¦§¤¡¦§¤¡¦
:`xnbd daiyn .'zeytp'n ehrnl `ziixad dkxvpénð éëäok` - ¨¦©¦

.'zeytp'n `le ,o`kn hrnzn zn ,jkéì änì 'úBLôð' 'Lôð' àlàå§¤¨¤¤§¨¨¨¦
`id xaca daeyzd .'ytp' wx `le 'zeytp' azkp recn -ïðéòáãk¦§¨¦©

ïn÷ øîéîìleepn zeaxl jxvp weqtdy ,oldl xnel eppevxy enk - §¥©©¨
.oigy dkene

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd,øçà øáczaiz'úBLôð' ¨¨©¥§¨
y rnyn did 'ytp' aezk did m`y ,miax oeyla zkxvpàlà éì ïéà¥¦¤¨
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,mlek jxra aiigzny'úBLôð' øîBì ãeîìz.miax oeyla ©§©§¨

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd'úBLôð' ,øçà øácm`y ,jxvp ¨¨©¥§¨
y rnyn did ,'ytp jkxra xcp `ilti ik yi`' aezk didàlà éì ïéà¥¦¤¨

éøòäL Léà,äMà ïéa Léà ïéa Cj` ,aiigzpyäëéøòäL äMà ¦¤¤¡¦¥¦¥¦¨¦¨¤¤¡¦¨
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LMxrA','úBLôð.jixrdl dleki ytp lky xnel §¤§§§¨
:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd'úBLôð' ,øçà øácoeyla ¨¨©¥§¨

jxvp miaxäìàéáy [zeaxl-]ïéçL äkeîe ìeeðîdid oky ,mikxrp §¨¦§¨¥§¦
:`xnbd dywn .lirl x`eank 'jkxra xcp' ywidn mhrnl mewn

ðäì déz÷étà àäåCcg` zeaxl 'zeytp' zaiz z`ved xak ixde - §¨©¦§¥§¨¨
:`xnbd daiyn .dkixrdy dy`e d`n jixrdyðäéëéøö àì C ¨¨Ÿ§¦¦

àø÷,'zeytp' weqtd z` zekixv opi` el` zeyxc -àîòè éàî §¨©©£¨
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ìL dìâødndaìBëé ,äìBò Bæy xnel iziidàäzdndaddlek ©§¨¤¨¨§¥¨
øîBì ãeîìz ,äìBò(h fk `xwie) aezkd epcnln -xW` dndA m`e' ¨©§©§¦§¥¨£¤

,'dl oAxw dPOn Eaixwi,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìk ©§¦¦¤¨¨§¨©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
wlg wxy miyxeceepnîdididlek àìå LãB÷didi,LãB÷epiide ¦¤¤§Ÿ¨¤

oiicre .dyecw dndad lk oi`y ,dlbx yicwdy ote`aìBëéiziid ¨
y xnelàözlbxdïéleçì,dze` dctiy ici lrøîBì ãeîìz(my) ¥¥§¦©§©
,'äéäé'y ernynyàäz dúééåäaoi`e ,dzyecw zieeda x`yz - ¦§¤©£¨¨¨§¥

.dzectlãöék àä,dpic `edøënzdndadéëøBöìmiyp` ¨¥©¦¨¥§§¥
miaiigydaL øáà BúBà éîcî õeç ïéleç äéîãå ,úBìBò,yicwdy §¨¤¨¦¦§¥¥¤¤¨

,dctp epi` sebd zyecwa yecw `edy oeikyéaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦
Bæ ìL dìâø' øîBàì ïépî ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé§¨§©¦¥§©¦¦§§¦¦©¦§¥©§¨¤

L 'äìBòe dyecwd zhyetøîBì ãeîìz ,dìBò dlek(my)øLà ìk' ¨¤¨¨©§©Ÿ£¤
,'Lã÷ äéäé 'äì epnî ïzézxzein 'didi' zaizy,dlek úà úBaøì ¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤§©¤¨

:`xnbd zx`an .ycew dlek didi dpnn wlg yicwdy s`yeléôàå©£¦
øîàc ïàîìy xaeqd xi`n iax zrcl -,äìBò dlek ïéàx`ean §©§¨©¥¨¨

c (:`i) dxenzaéléî éðäote`a wx `ed df oic -øác Léc÷àc ¨¥¦¥§©§¦¨¨
[xa`-],Ba äéeìz äîLpä ïéàL,lbx oebkìáàyicwndøác ¤¥©§¨¨§¨£¨¨¨

,Ba äéeìz äîLpäLy dcen xi`n iax s`.älek äLã÷ok m`e ¤©§¨¨§¨¨§¨¨
ycwdl oi` ,ycwd ef dxt y`x' `ziixad z` cinrn `ax j`id
dleka dyecwd zhyet gafn iycwa ixd ,gafn iycwa 'dy`x `l`

.ea dielz dnypdy xa` `ed y`x oky
:`ax uxznàä ,àéL÷ àì (àlà)dhyty zx`and `ziixad - ¤¨Ÿ©§¨¨

yicwdyk zxacn dleka dyecw,óebä úMeã÷ay`x' xn`y ¦§©©
e ,'dler ef dndaàä`l` ycwdl oi`y dxn`y lirl `ziixad - ¨
zxacn ,dy`xíéîc úMeã÷ailr ef dxt y`x' xn`y ,gafn iabl ¦§©¨¦

aiig oi` dfae ,dxtd y`x inca dler `iadl aiigzdy ,'dler incl
:`axl iia` dywn .dy`x incn xzeiøîàc àeä øî àäåixde - §¨©§¨©

dy (:`i dxenz) xn` [`ax] envra eceakøëæ Léc÷î[li`-],åéîãì ©§¦¨¨§¨¨
,óebä úMeã÷ LBã÷eilr dlgy jezn ,daxwdl ie`x `edy oeiky ¨§©©

y`x yicwna s` ok m`e ,sebd zyecw mb eilr dlg minc zyecw
zyecw eilr legz minc zyecw eilr dlgy jezn ,dler incl dxt

:`ax uxzn .sebdàä ,àéL÷ àìxkf yicwndy izxn`y dn - Ÿ©§¨¨
xaecn ,sebd zyecw yecw ,eincldlek Léc÷àclk z` yicwdy - §©§¦¨

e ,dndadàäzyecw yecw ,eincl dxt y`x yicwndy `ziixad - ¨
zxacn ,dy`x `l` ycwdl oi`e mincLéc÷àcwx.øáà ãç §©§¦©¥¤

wx yicwdyk `ld :iia` dywnøáà ãçeinclééeòaéà énð ©¥¤©¦¦©¥
ïì àéòaéà,sebd zyecw elek ycwzn m`d epwtzqd dfa mb - ¦©§¨¨

éòácwtzqp ixdy -äaø(:`i dxenz),eäî ,åéîãì øáà Léc÷ä , §¨¥©¨¦§¦¥¤§¨¨©
mixne` ep` j`ide ,`l e` sebd zyecwa dndad lk dyecw m`d

heyt xack dxt y`xauxzn .sebd zyecwa dyecw dlek oi`y
:`axïì éòaéà ékedf ,epwtzqpy dn -ali`,ízeay ,men `la ¦¦¨¥¨§¨

sebd zyecwl ie`x `ed oky eleka sebd zyecw dhyty okzi
j` ,[daxwdl epiidc]àëäxaecn oky eleka sebd zyecw oi` o`k - ¨¨

,íeî ìòáadxt dxikfd `ziixad ixdy ,sebd zyecwl ie`x epi`y §©©
øBîçc àéîecrnyne ,daxwdl ie`x epi`y xengl dneca - §¨©£

:iia` dywn .men zlra dxtdyïì àéòaéà ééeòaéà énð íeî ìòa©©©¦¦©¥¦©§¨¨
,eleka dyecw zhyet m`d epwtzqp men lraa mb `ld -éòác§¨¥

,äaøxne`d'çaæî éaâì éLàø éîc'inca oaxw `iadl xcpy - ©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©
,ey`x,eäîoecip oi` e` elek inca oaxw `iane eceaka oecip m`d ©

[men zlra dxtk] mc` y`x ixde .ey`x inca wx `iane eceaka
:`ax uxzn .eceaka oecip m` wtzqdl yi recne ,gafnl ie`x epi`

ïì àéòaà ékdid epwtzqpy dn -ì dòîLàc énwîàúéðúî àä ¦¦©§¨¨¦©¥§©§§¨§¨©§¦¨
,ef `ziixa eprnyy iptl -àì ,àúéðúî àä äòîLc àzLä©§¨§¨§¨¨©§¦¨Ÿ

ïì àéòaéîdyecwd oi` men lraay ef `ziixa eprnyy eiykre - ¦©§¨¨
oecip epi` 'gafn iabl iy`x inc'e ,wtq epl oi` ,dleka zhyet

.eceaka

:dax wtq z` zx`an `xnbdàôeb,dax ixac mvrl aeyp -éòa ¨¨¥
,eäî ,'çaæî éaâì éLàø éîc' ,äaøm`dBðéà Bà BãBáëa ïBcéð ©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©©¦¦§¥

.BãBáëa ïBcéðoky eceaka oecip m`d ,md miccvdeïçkLà àì- ¦¦§Ÿ©§§¨
ote` ep`vn `laixcpàîìc Bà ,BãBáëa ïBcéð Bðéàc íéîã`ny - §¨¦§¥¦¦§¦§¨

oky eceaka oecip epi`ïçkLà àìycwda ote`ïBcéðc çaæî éaâì Ÿ©§§¨§©¥¦§¥©§¦
.BãBáëa:`xnbd dwiqne÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¦§¥
.dhytp

:gafn iabl ycwd ly mipte`a zewtq d`ian `xnbd,àáø éòä¥¨¨
xne`d,'çaæî éaâì éìò ékøò',ekxr ly ieeya oaxw `iadl xcpy ¤§¦¨©§©¥¦§¥©
,eäîm`d.ãé âOäa ïBcéð ïéà Bà ãé âOäa ïBcéðm`d ,md miccvde ©¦§¤¥¨¥¦§¤¥¨

i byda oecipoky cïéëøòa ïçkLà àìote`,ãé âOäa ïBcéð ïéàc Ÿ©§§¨©£¨¦§¥¦§¤¥¨
àîìc Bàoky ci byda oecip epi`ïçkLà àìycwenaçaæî éaâì ¦§¨Ÿ©§§¨§©¥¦§¥©
÷éøtéîcdctpy -,BéåLa àlàdwiqn .'ci byd' oic ea epivn `le §¦§¦¤¨§¨§
:`xnbd.e÷éz¥

çaæî éaâì äfeçà äãN Léc÷ä ,éMà áø éòa,dler einca `iadl - ¨¥©©¦¦§¦§¥£¨§©¥¦§¥©
eäî,edcet jxr dfi`a -ïðéøîà éîedctiy mixne` ep` m`d - ©¦¨§¦©

oky ,dfeg` dcy oeictl dxez davwy jxraäãN ïçkLà àìŸ©§§¨§¥
à÷øtéîc äfeçàzictpy -àlàly jxraíéøBòN øîBç òøæ úéa £¨§¦¨§¨¤¨¥¤©¤§¦

óñk ì÷L íéMîça,mixery xek zia lkl milwy miyng -Bà ©£¦¦¤¤¤¤
àîìcoky ,dieeya zictpàlà ÷éøtéîc çaæî éaâì ïçkLà àì ¦§¨Ÿ©§§¨§©¥¦§¥©§¦§¦¤¨
.BéåLa:`xnbd dwiqn.e÷éz §¨§¥

äðùî
ohw :'oixcipe oikxrp lkd' (.a) epipyy llkdn `vei zx`an epzpyn

`edyøcéð ,Lãç ïaî úeçt,aiigzn ,'ilr einc' eilr xne`d - ¨¦¤Ÿ¤¦¨
,minc el yi okyCøòð àì ìáà`l 'ilr ekxr' eilr xne`d - £¨Ÿ¤¡¨

oan zegtl jxr (g-` fk `xwie) dxezd davw `ly ,ekxra aiigzn
.yceg

àøîâ
:ohw jixrna zwelgn d`ian `xnbdéøònä ,ïðaø eðzCohwúeçt ¨©¨¨©©£¦¨

ïúBð ,øîBà øéàî éaø ,Lãç ïaîz` jixrndåéîceli`k ohwd ly ¦¤Ÿ¤©¦¥¦¥¥¨¨
.'ilr einc' xn`øîà àì ,íéøîBà íéîëçåjixrnd.íeìkzx`an ©£¨¦§¦Ÿ¨©§

:`xnbdéâìôéî÷ éàîa,ewlgp dna -øáñ øéàî éaøyíãà ïéà §©¨¦§§¦©¦¥¦¨©¥¨¨
,äìháì åéøác àéöBîixdeòãBéjixrndïaî úeçôì ïéëøò ïéàL ¦§¨¨§©¨¨¥©¤¥£¨¦§¨¦¤

å ,Lãçjixrdyk i`ce okløîâezrcaì øîàåíéîc íL- Ÿ¤§¨©§¨©§¥¨¦
.ohwd inca aiigzdl,äìháì åéøác àéöBî íãà ,éøáñ ïðaøåoi`e §©¨¨¨§¦¨¨¦§¨¨§©¨¨

.mincl oeik i`cey mixne`
zxxan .minkge xi`n iax zwelgna ax ly `xnin dlez `xnbd

:`xnbdàä àìæà ïàîk,ax ixac mikled in zhiyk -áø øîàc §©¨§¨¨§¨©©
éìk Cøò' øîBàä ,áø øîà ìãébdfåéîc ïúBð ,'éìòinc z` - ¦©¨©©¨¥¥¤§¦¨©¥¨¨

milkl jxr oi` oky ,ilkdeixac :daiyne .kzhiyøéàî éaøoi`y §©¦¥¦
zl`ey .mincl ezpeek ohw jixrdyke ,dlhal eixac `iven mc`

:`xnbdàèéLtheyt df ixd -àéúà øéàî éaøëczhiy d`a - §¦¨¦§©¦¥¦¨§¨
:daiyne .dfa wtzqdl yi dne ,axàîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨

eixacyk eléôàzhiy,ïðaø`iven mc` oi`y mixaeq minkg s`y £¦§©¨¨
wxe ,dlhal eixacíúäohw iablàeämyl oiekzp `ly mixaeqy ¨¨

zelzl yi oky ,mincéòèce jixrnd drehy -,øáñéëéä ék §¨¥¨©¦¥¦
àkéàcyiy enk -,LãBç ïáì ïéëøòjkénð àkéàoikxr mb yi - §¦¨£¨¦§¤¤¦¨©¦

,LãBç ïaî úeçôìoiekzp `le dlhal mixac z`ved ef oi` okle §¨¦¤¤
,minclàëä ìáà,ilk iabléòèéîì àkéìc,zerhl oi`y -éàcå £¨¨¨§¥¨§¦§¥©©

øîâå éìëì Cøò ïéàL òãBé íãàezrcaì øîàå.íéîc íLokl ¨¨¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦
ïì òîLî÷mixaeq minkg `l` ,jk df oi`y `xnbd epl drinyn - ¨©§©¨

s`e ,zerhl mewn el oi`y mewna s` dlhal eixac `iven mc`y
.xi`n iaxk xaq ilkd inca eaiigy axe ,melk xn` `l ilk jixrnd
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oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåç äéîãå äìåò éëøåöì øëîéú.dteb yicw` `l `dc Ðøáà éîãî õåçÐ

Ð dxkn m`e ,dxkenl i`yx epi` sebd zyecw dil `zgpc oeik .dnc lawi `ly

dyecw oi` Ð `id dninzc ,oilegl `wtp `lc oeike ,`id ezler ixdy .dxekn dpi`

dler aixwn df gwel `vnp :xn`z m`e .dxekn dpi` jkld ,xa`d zern lr dlg

opikxt `d !ely df xa` oi`y ,xa` dxiqg

:dl opipyne ,(a,`i) dxenzc `nw wxta dl

."diiga dler ilr ixd" xn`c oebkåìéôàå
'åë øîàã ïàîìidliya `pniwe` ikd Ð

iax ibilt `lc (a,`i) dxenzc `nw wxt

dnypd oi`y xaca `l` dcedi iaxe xi`n

ikd .dhnle daekx`d on oebk ,ea dielz

."`l`" opiqxb `le .`iyw `l :opiqxbàä
óåâä úùåã÷ádyecw dhyt :ipzwc `d Ð

:xn`c ,sebd zyecw dycw`c oebk Ð dleka

`ziixae ."dler aixw` ef dnda y`x"

ly dy`x `l` gafn iycwl oi`c ,lirlc

y`x" :xn`c ,mincl dycw`c oebk Ð dxt

carc `inec ."dler incl ilr ef dnda

sebd zyecw eda `kiiy `lc ,xenge

.daxwdløîàã àåä øî àäå`nw wxta Ð

ifgc ,li` = xkf yicwd :(a,`i) dxenzc

yecw Ð dler incl diycw`e ,dlerl

ebinc .dler axwi envr `ede ,sebd zyecw

dil `zgp Ð minc zyecw dil `zgpc

`kd .ditebl ifg `ede li`ed ,sebd zyecw

Ð "dler incl dxt y`x" :xn` ik ,inp

,`ifg `ide li`ed ,(`ed) dtebl ycwiz

!dleka dyecw heytzäéìåë ùéã÷àã àä
`l` `kilc ,sebd zyecw yecw ,eincl Ð

.ebin cgøáà ãç ùéã÷àã àä,`kd oebk Ð

`l Ð "dler incl dxt y`x" :xn`c

inp dycw Ð xa` cg yicwc ebin :opixn`

l `zgpc ebine ,dlekÐ minc zyecw di

`l ebin ixzc .sebd zyecw dil `zgp

.cgi opixn`äéì àéòáéà ééåòáéà éîð øáà
øîì.(a,`i) dxenzc `nw wxt idliya Ð

åäî åéîãì øáà ùéã÷älk ycwzy Ð

dtebl dndad?cg yicwc ebin :opixn` in

cg yicwc ebine ,ditebl yicw Ð incl xa`

`l ebin ixz `nlic e` ,dlek dycw Ð xa`

opixn`?`dn xnl dil heytz ,`zi` m`e

`l` ycwdl oi` :ipzw `dc ,`lc `ziixa

xn`wce ,gafn iycwa dl dnwe`e ,dy`x

!inclíúádil zegizc xninl `ki`c Ð

`ziixae .daxwdl ifg `dc ,sebd zyecw

men lraa Ð dlek dycw `lc dil `hiytc

efg `lc xenge carc `inec ,ixiin `w

.ediiteblåãåáëá ïåãéð éî çáæîì éùàø éîã
åãåáëá ïåãéð ïéà åà.minc `blt aidie Ð

,dfn lecb gafnl men lra jl oi` ixde

i`n`e ,dil `irain `we .mc` `edy?
!oecip oi`c `iddn dil heytizïçëùà àì ïðéøîà éî.'ek gafn iabl ogky` `l `nlic e` .eceaka oecip oi`c `zkec meya xcp Ðãé âùäá ïåãéðik dacpe xcp iab Ð

.i`däæåçà äãù ùéã÷ä.dler incl Ðåäîdiwxtinl ira i` dil wixt ikid Ð?miynga mixery xneg rxf zia wixt ded Ð ziad wcal diycw` i` ,ol `hiyt `dc

.fef sl` dey `id elit`e ,`ed aezkd zxifbc ,sqk lwyà÷øôéîã äæåçà äãùik ,jkld .ziad wcal zeyicwd mzqc ,ziad wcal `l` dfeg` dcy ogky` `l `dc Ð

davw dxez dpzp `l i`ce edpde ,zendaa `l` gafnl i`xw ogky` `l `dc ,eieya `l` gafnl ogky` `l :`nlc e` .ikda `l` inp dl wixt `l Ð gafnl dl yixt

eieya opixn` inp `kde ,enned m` opeictl?.ewizäðùîøãéð ùãç ïáî úåçô.el yi edc lk minc ixdy ,"ilr einc" :xg` xn` m` Ðêøòð àì ìáàxn`p `ly Ð ¥

.dlrne yceg oan `l` dyxtaàøîâåéîã ïúåð.weya xknp `edy dnk Ðøéàî éáøë"zeytp"c ,ilkl jxr oi`c rcei mc`e ,dlhal eixac `iven mc` oi` :xn`c Ð

.minc myl xn`e xnbe ,aizkøéàî éáøëã àèéùô"`d `lf` o`nk" :xninl il dnl Ðíúä ?mc` oi` elit` :xninl `ki`c meyn opax ixht ycg oan zegt iab Ð

`l mince ,zerh ycwd `vnpe ,el oi` ixde ,ycg oak ycg oan zegtl jxr yiy did xeaq df la` .oiliha eixacy rcei `edc `kid ilin ipd Ð dlhal eixac `iven

.oiliha df eixacy rcei `ed elit`e ,dlhal eixac `iven mc`c meyn opaxc ediinrhc ,opax `le `id xi`n iaxc ol rnyn `w .aiigil ilk iab la` .inc aizilc xn`w
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øëîéxa` oi`y xa` dxiqg dler aixwn df gwel ike :xn`z m`e Ð dler ikxvl

ilr ixd" xn`c oebk :ipyne (a,`i) dxenzc `nw wxt opikxt `d ?ely df

daekx`d on dlbx jzgpy it lr s`e ,zeigl lekiy enk ,xnelk ,"diiga dler

,"ipelt ly ezler xehtl dler ef ly dlbx" xn`c oebk :ipyn `w `lc `de .dhnle

ixd" :(a,bk) oilegc `nw wxt xn`c o`nk

yi Ð "ipelt ly ezcez xehtl mgl ilr

`xnin oeyl lr `l` dl hwp `lc :xnel

rnzyin `l `ziixad oeyl la` ,`xen`c

.ikdàäåeincl xkf yicwd xn`c `ed xn

xn` `ly ,"dax" :opiqxbc rnyn o`kn Ð

`pgky`c ab lr s` .exiag `axl "xn" iia`

`xabc xn" :ecinlz iia`l sqei ax xn`c

wxt migafa ,"`pin`w i`n rci `ed dax

oiady ,ip`y mzd Ð (`,aq) "miycw iycw"

.mixg` epiad `ly dn iia`

éòáãewiz 'ek gafn iabl iy`x inc dax

`zipzn opirnylc inwn epiid Ð

.opiwqnck ,lirlc

éòá:oeir jixv Ð gafnl iy`x inc dax

,"gafn iabl iy`x jxr" hwp `l i`n`

?jenqac `iraa enkéòáilr ikxr `ax

yi ,oleka opiqxb "dax" i` Ð gafn iabl

.lirlck "xnel `vnz m`"a yxtl

íãàÐ ycg oan zegtl jxr oi`y rcei

lr ezrc mewn lkn ,rcei epi` elit`e

i`n :xn`z m`e .oeyld minkg epwzy it

migqt) "hgyp cinz" wxt xn`cn `py

xn`e "dnexz" xnel oiekznd :(`,bq

`l Ð "dnexz" xn`e "xyrn" ,"xyrn"

dnn melk xn` `lc :xnel yie ?melk xn`

.miiw ied ealay dn la` ,eita `iveny

xn`y dny ,ip`y mzdc :xnel yi cere

.drh eala xn`y dnae ,dvex epi` eita
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קכה oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåç äéîãå äìåò éëøåöì øëîéú.dteb yicw` `l `dc Ðøáà éîãî õåçÐ

Ð dxkn m`e ,dxkenl i`yx epi` sebd zyecw dil `zgpc oeik .dnc lawi `ly

dyecw oi` Ð `id dninzc ,oilegl `wtp `lc oeike ,`id ezler ixdy .dxekn dpi`

dler aixwn df gwel `vnp :xn`z m`e .dxekn dpi` jkld ,xa`d zern lr dlg

opikxt `d !ely df xa` oi`y ,xa` dxiqg

:dl opipyne ,(a,`i) dxenzc `nw wxta dl

."diiga dler ilr ixd" xn`c oebkåìéôàå
'åë øîàã ïàîìidliya `pniwe` ikd Ð

iax ibilt `lc (a,`i) dxenzc `nw wxt

dnypd oi`y xaca `l` dcedi iaxe xi`n

ikd .dhnle daekx`d on oebk ,ea dielz

."`l`" opiqxb `le .`iyw `l :opiqxbàä
óåâä úùåã÷ádyecw dhyt :ipzwc `d Ð

:xn`c ,sebd zyecw dycw`c oebk Ð dleka

`ziixae ."dler aixw` ef dnda y`x"

ly dy`x `l` gafn iycwl oi`c ,lirlc

y`x" :xn`c ,mincl dycw`c oebk Ð dxt

carc `inec ."dler incl ilr ef dnda

sebd zyecw eda `kiiy `lc ,xenge

.daxwdløîàã àåä øî àäå`nw wxta Ð

ifgc ,li` = xkf yicwd :(a,`i) dxenzc

yecw Ð dler incl diycw`e ,dlerl

ebinc .dler axwi envr `ede ,sebd zyecw

dil `zgp Ð minc zyecw dil `zgpc

`kd .ditebl ifg `ede li`ed ,sebd zyecw

Ð "dler incl dxt y`x" :xn` ik ,inp

,`ifg `ide li`ed ,(`ed) dtebl ycwiz

!dleka dyecw heytzäéìåë ùéã÷àã àä
`l` `kilc ,sebd zyecw yecw ,eincl Ð

.ebin cgøáà ãç ùéã÷àã àä,`kd oebk Ð

`l Ð "dler incl dxt y`x" :xn`c

inp dycw Ð xa` cg yicwc ebin :opixn`

l `zgpc ebine ,dlekÐ minc zyecw di

`l ebin ixzc .sebd zyecw dil `zgp

.cgi opixn`äéì àéòáéà ééåòáéà éîð øáà
øîì.(a,`i) dxenzc `nw wxt idliya Ð

åäî åéîãì øáà ùéã÷älk ycwzy Ð

dtebl dndad?cg yicwc ebin :opixn` in

cg yicwc ebine ,ditebl yicw Ð incl xa`

`l ebin ixz `nlic e` ,dlek dycw Ð xa`

opixn`?`dn xnl dil heytz ,`zi` m`e

`l` ycwdl oi` :ipzw `dc ,`lc `ziixa

xn`wce ,gafn iycwa dl dnwe`e ,dy`x

!inclíúádil zegizc xninl `ki`c Ð

`ziixae .daxwdl ifg `dc ,sebd zyecw

men lraa Ð dlek dycw `lc dil `hiytc

efg `lc xenge carc `inec ,ixiin `w

.ediiteblåãåáëá ïåãéð éî çáæîì éùàø éîã
åãåáëá ïåãéð ïéà åà.minc `blt aidie Ð

,dfn lecb gafnl men lra jl oi` ixde

i`n`e ,dil `irain `we .mc` `edy?
!oecip oi`c `iddn dil heytizïçëùà àì ïðéøîà éî.'ek gafn iabl ogky` `l `nlic e` .eceaka oecip oi`c `zkec meya xcp Ðãé âùäá ïåãéðik dacpe xcp iab Ð

.i`däæåçà äãù ùéã÷ä.dler incl Ðåäîdiwxtinl ira i` dil wixt ikid Ð?miynga mixery xneg rxf zia wixt ded Ð ziad wcal diycw` i` ,ol `hiyt `dc

.fef sl` dey `id elit`e ,`ed aezkd zxifbc ,sqk lwyà÷øôéîã äæåçà äãùik ,jkld .ziad wcal zeyicwd mzqc ,ziad wcal `l` dfeg` dcy ogky` `l `dc Ð

davw dxez dpzp `l i`ce edpde ,zendaa `l` gafnl i`xw ogky` `l `dc ,eieya `l` gafnl ogky` `l :`nlc e` .ikda `l` inp dl wixt `l Ð gafnl dl yixt

eieya opixn` inp `kde ,enned m` opeictl?.ewizäðùîøãéð ùãç ïáî úåçô.el yi edc lk minc ixdy ,"ilr einc" :xg` xn` m` Ðêøòð àì ìáàxn`p `ly Ð ¥

.dlrne yceg oan `l` dyxtaàøîâåéîã ïúåð.weya xknp `edy dnk Ðøéàî éáøë"zeytp"c ,ilkl jxr oi`c rcei mc`e ,dlhal eixac `iven mc` oi` :xn`c Ð

.minc myl xn`e xnbe ,aizkøéàî éáøëã àèéùô"`d `lf` o`nk" :xninl il dnl Ðíúä ?mc` oi` elit` :xninl `ki`c meyn opax ixht ycg oan zegt iab Ð

`l mince ,zerh ycwd `vnpe ,el oi` ixde ,ycg oak ycg oan zegtl jxr yiy did xeaq df la` .oiliha eixacy rcei `edc `kid ilin ipd Ð dlhal eixac `iven

.oiliha df eixacy rcei `ed elit`e ,dlhal eixac `iven mc`c meyn opaxc ediinrhc ,opax `le `id xi`n iaxc ol rnyn `w .aiigil ilk iab la` .inc aizilc xn`w
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øëîéxa` oi`y xa` dxiqg dler aixwn df gwel ike :xn`z m`e Ð dler ikxvl

ilr ixd" xn`c oebk :ipyne (a,`i) dxenzc `nw wxt opikxt `d ?ely df

daekx`d on dlbx jzgpy it lr s`e ,zeigl lekiy enk ,xnelk ,"diiga dler

,"ipelt ly ezler xehtl dler ef ly dlbx" xn`c oebk :ipyn `w `lc `de .dhnle

ixd" :(a,bk) oilegc `nw wxt xn`c o`nk

yi Ð "ipelt ly ezcez xehtl mgl ilr

`xnin oeyl lr `l` dl hwp `lc :xnel

rnzyin `l `ziixad oeyl la` ,`xen`c

.ikdàäåeincl xkf yicwd xn`c `ed xn

xn` `ly ,"dax" :opiqxbc rnyn o`kn Ð

`pgky`c ab lr s` .exiag `axl "xn" iia`

`xabc xn" :ecinlz iia`l sqei ax xn`c

wxt migafa ,"`pin`w i`n rci `ed dax

oiady ,ip`y mzd Ð (`,aq) "miycw iycw"

.mixg` epiad `ly dn iia`

éòáãewiz 'ek gafn iabl iy`x inc dax

`zipzn opirnylc inwn epiid Ð

.opiwqnck ,lirlc

éòá:oeir jixv Ð gafnl iy`x inc dax

,"gafn iabl iy`x jxr" hwp `l i`n`

?jenqac `iraa enkéòáilr ikxr `ax

yi ,oleka opiqxb "dax" i` Ð gafn iabl

.lirlck "xnel `vnz m`"a yxtl

íãàÐ ycg oan zegtl jxr oi`y rcei

lr ezrc mewn lkn ,rcei epi` elit`e

i`n :xn`z m`e .oeyld minkg epwzy it

migqt) "hgyp cinz" wxt xn`cn `py

xn`e "dnexz" xnel oiekznd :(`,bq

`l Ð "dnexz" xn`e "xyrn" ,"xyrn"

dnn melk xn` `lc :xnel yie ?melk xn`

.miiw ied ealay dn la` ,eita `iveny

xn`y dny ,ip`y mzdc :xnel yi cere

.drh eala xn`y dnae ,dvex epi` eita
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ãeîìz ?äìBò dlek àäz ìBëé ,"äìBò Bæ ìL dìâø"©§¨¤¨¨§¥¨¨©§
"Lãw äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìk" :øîBì¯epnî ©¨£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤¦¤

ãeîìz ?ïéleçì àöz ìBëé ;LãB÷ dlek àìå ,LãB÷¤§Ÿ¨¤¨¥¥§¦©§
éëøBöì øënz ?ãöék àä ;àäz dúééåäa ,"äéäé" :øîBì©¦§¤©£¨¨¨§¥¨¥©¦¨¥§§¥
éøác ,daL øáà BúBà éîcî õeç ïéleç äéîãå ,úBìBò§¨¤¨¦¦§¥¥¤¤¨¦§¥
:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦
ãeîìz ?äìBò dlekL "äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàì ïépî¦©¦¨¥©§¨¤¨¤¨¨©§
úBaøì ,"Lãw äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìk" :øîBì©¨£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤§©

äìBò dlek ïéà øîàc ïàîì eléôàå .dlek úà¯éðä ¤¨©£¦§©§¨©¥¨¨¨¥
äîLpä ïéàL øác Léc÷àc éléîøác ìáà ,Ba äéeìz ¦¥§©§¥¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨¨¨

Ba äéeìz äîLpäL¯!dlek äLã÷¯:àéL÷ àì àlà ¤©§¨¨§¨¨§¨¨¤¨¨©§¨
.íéîc úMeã÷a àä ,óebä úMeã÷a àä¯àeä øî àäå ¨¦§©©¨¦§©¨¦§¨¨

!óebä úMeã÷ LBã÷ ,åéîãì øëæ Léc÷î :øîàc¯àì §¨©©§¦¨¨§¨¨¨§©©¨
.øáà ãç Léc÷àc àä ,dlek Léc÷àc àä :àéL÷¯ãç ©§¨¨§©§¥¨¨§©§¥©¥¤©

øáà Léc÷ä :äaø éòác ,ïì àéòaéà ééeòaéà éîð øáà¥¤©¦¦©¥¦©£¨¨§¨¥©¨¦§¦¥¤
?eäî ,åéîãì¯ïì éòaéà ék¯àëä ,íúa¯,íeî ìòáa §¨¨©¦¦¨¥¨§¨¨¨§©©
.øBîçc àéîecéòác ,ïì àéòaéà ééeòaéà éîð íeî ìòa §¨©£©©©¦¦©¥¦©£¨¨§¨¥

?eäî ,"çaæî éaâì éLàø éîc" :äaø¯ïì àéòaà ék ©¨§¥Ÿ¦§©¥¦§¥©©¦¦©£¨¨
¯àä dòîLc àzLä ,àúéðúî àäì dòîLàc énwî¦©¥§©§§¨§¨©§¦¨¨§¨¦§©¨¨

àúéðúî¯éLàø éîc" :äaø éòa ,àôeb .ïì àéòaéî àì ©§¦¨¨¦©§¨¨¨¨¥©¨§¥Ÿ¦
?BãBáëa ïBcéð Bðéà Bà BãBáëa ïBcéð ?eäî ,"çaæî éaâì§©¥¦§¥©©¦¦§¥¦¦§
àì àîìc Bà ,BãBáëa ïBcéð Bðéàc íéîãa ïçkLà àì̈©§©©§¨¦§¥¦¦§¦§¨¨
:àáø éòa .e÷éz ?BãBáëa ïBcéðc çaæî éaâì ïçkLà©§©©§©¥¦§¥©§¦¦§¥¨¥¨¨

ïéàc ïéëøòa ïçkLà àì ?ãé âOäa ïBcéð ïéà Bà ãé âOäa ïBcéð ?eäî ,"çaæî éaâì éìò ékøò"¤§¦¨©§©¥¦§¥©©¦§¤¥©¥¦§¤¥©¨©§©©©£¨¦§¥
:éLà áø éòa .e÷éz ?BéåLa àlà ÷éøôéîc çaæî éaâì ïçkLà àì :àîìc Bà ,ãé âOäa ïBcéð¦§¤¥©¦§¨¨©§©©§©¥¦§¥©§¦§¦¤¨§¨§¥¨¥©©¦
àlà à÷øôéîc äfeçà äãN ïçkLà àì :ïðéøîà éî ?eäî ,çaæî éaâì äfeçà äãN Léc÷ä¦§¦§¥£¨§©¥¦§¥©©¦¨§¦©¨©§©©§¥£¨§¦§§¨¤¨
àlà ÷éøôéîc çaæî éaâì ïçkLà àì àîìc Bà ,óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤¦§¨¨©§©©§©¥¦§¥©§¦§¦¤¨

.e÷éz ?BéåLaäðùî.Cøòð àì ìáà ,øcéð Lãç ïaî úeçtàøîâéøònä :ïðaø eðzC §¨§¥¨¦¤Ÿ¤¦¨£¨Ÿ¤¡¨¨©¨©©©£¦
Lãç ïaî úeçt¯.íeìk øîà àì :íéøîBà íéîëçå ,åéîc ïúBð :øîBà øéàî éaø ¨¦¤Ÿ¤©¦¥¦¥¥¨¨©£¨¦§¦Ÿ¨©§

ïéëøò ïéàL òãBé ,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéà :øáñ øéàî éaø ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¦¥¦¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨¥©¤¥£¨¦
ì øîàå øîâå ,Lãç ïaî úeçôì.äìháì åéøác àéöBî íãà :éøáñ ïðaøå .íéîc íL §¨¦¤Ÿ¤§¨©§¨©§¥¨¦§©¨©¨§¦¨¨¦§¨¨§©¨¨

íéîc ïúBð "éìò éìk Cøò" øîBàä :áø øîà ìcéb áø øîàc àä àìæà ïàîk¯éaøk §©¨§¨¨§¨©©¦¥¨©©¨¥¤¤§¦¨©¥¨¦§©¦
.øéàî¯!àéúà øéàî éaøëc àèéLt¯,éòèc àeä íúä ,ïðaøk eléôà :àîéúc eäî ¥¦§¦¨¦§©¦¥¦¨§¨©§¥¨£¦§©¨©¨¨§¨¥

LãBç ïáì ïéëøò àkéàc éëéä ék :øáñ¯,àëä ìáà ;LãBç ïaî úeçôì éîð àkéà ¨©¦¥¦§¦¨£¨¦§¤¤¦¨©¦§¨¦¤¤£¨¨¨
éòèéîì àkéìc¯Cøò ïéàL òãBé íãà éàcå,éìëìì øîàå øîâå,íéîc íL.ïì òîLî÷ §¥¨§¦§¥©©¨¨¥©¤¥¤¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦¨©§©¨
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ערכין.  פרק ראשון - הכל מעריכין דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oikxr(iriax meil)

:`xnbd zl`eyìezrc,øéàî éaø,dlhal eixac `iven mc` oi`y §©¦¥¦
éøèöéà éàîìCozep 'ilr ilk jxr' xne`dy xnel ax jxvp dnl - §©¦§§¦

:`xnbd daiyn .heyt df oic ixd ,ilkd incàîéúc eäî`ny - ©§¥¨
c xn`zíúä øéàî éaøc àîòèmeyn ,`ed ohw iabløæâcaiigl ©£¨§©¦¥¦¨¨§¨©

jixrnd z`eèà LãBç ïaî úeçtjixrnd [meyn-],LãBç ïa ¨¦¤¤¨¤¤
àëä ìáà,ilk iabløæâéîì àkéìcaeig oi` oky ,xefbl oi`y - £¨¨¨§¥¨§¦§©

,ilkl dnecd xacaàì àîéàoi`y xi`n iax xaeqy xen` - ¥¨Ÿ
okl ,eaiiglïì òîLî à÷c ax eprinyn -øéàî éaøc àîòèepi` ¨©§©¨©£¨§©¦¥¦

meyn `l` dxifb meyn,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéàcokleàì §¥¨¨¦§¨¨§©¨¨Ÿ
àðLdpey oicd oi` -àëä,ohw iablàëä àðL àìå.ilk iabl §¨¨¨§Ÿ§¨¨¨

:`xnbd zxxan .dnec `xnin d`ian `xnbdàä àìæà ïàîk- §©¨§¨¨
ef dreny zkled in zhiykéøîàå ,áø øîà óñBé øa äaø øîàc§¨©©¨©¥¨©©§¨§¦

dìy mixne` yie -øîàz`fLéc÷nä ,áø øîà éñBé øa àáéé áø ¨¨©©¥¨©¥¨©©©©§¦
äéîc ïúBð ,Bøéáç úîäayicwdl leki epi`y rcei mc`y ,ycwdl ¤¡©£¥¥¨¤¨

:`xnbd daiyn .dinca aiigzdl ezpeek i`cee ,ely epi`y xac
ïàîk,in zhiyk -,øéàî éaøkeixac `ived minkg zrcl j` §©§©¦¥¦

:`xnbd zl`ey .aiigzp `le dlhalàðîéæ àãç áø døîà àä- ¨£¨¨©£¨¦§¨
,efl dnec dreny zg` mrt ax xn` xak ixdøîà ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©

áø(`"r lirl)éìk Cøò øîBàädf,åéîc ïúBð ,éìòrcei mc`y ©¨¥¥¤§¦¨©¥¨¨
mb xnel ax jxvp recne ,einca aiigzdl ezpeeke ilkl jxr oi`y

,`idd drenyd z` wx xne` did m` :daiyne .z`fàîéúc eäî©§¥¨
cíúäilk iablàeämeyn ,einca aiigznyéìëì Cøò ïéàL òãBéc ¨¨§¥©¤¥¥¤¦§¦
åi`ceì øîàå øîâLc÷éî úác äîäa ìáà ,íéîc íLdie`xy - §¨©§¨©§¥¨¦£¨§¥¨§©¦§¨

ycwdløîà÷ éëäc øîéîì àkéà ,àéäxaq jky xnel epl yi - ¦¦¨§¥©§¨¦¨¨©
,yicwndéìäéð dì ïéaæî døîì dì àðéîà éàywa` m` - ¦¨¦¨¨§¨¨§©¥¨¦¨¦

,il dpxknie milradndáø÷àå àzLäî dì ùBc÷ézdidz - ¦§¨¥©§¨§©§§¨
dn s` yicwdl xyt`y xaqe drhy ,dpaixw`e eiykrn dyecw

,dpw `l oiicryøîà÷ àì éîc ìáàokl .mincl ezpeek dzid `l - £¨§¥Ÿ¨¨©
ïì òîLî à÷leki epi`y rcie ,drh `ly mixne` ep` o`k mby ax ¨©§©¨

.[xi`n iax zhiyl] mincl ezpeeke ,dyicwdlàeäå ,éMà áø øîà̈©©©¦§
ote`a `ed df oic -øîàcef ixag znda'éìòep` dfay ,'aixwdl §¨©¨©

,dinca aiigzdl `l` daixwdl oiekzd `ly mixne`ìáàm` £¨
éøä' øîàdndaBæ,'ilr' xn` `le ,'dleràìoky ,melk aiigzd ¨©£¥Ÿ

epi` dfe ,exag znda z` yicwdl ywia `l` ,minc eilr law `l
.zeyrl leki

äðùî
:xcipe xcep ,jxrp ,jixrn in x`al dkiynn epzpyn,íéáëBk ãáBò¥¨¦

Cøòð ,øîBà øéàî éaøitl aiig ,'ilr ekxr' eilr xn`y l`xyi - ©¦¥¦¥¤¡¨
,iebd zepyìáàiebéøòî àì,Cipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn` m`e £¨Ÿ©£¦

.melk xn` `l 'ilr,øîBà äãeäé éaøiebéøòî.Cøòð àì ìáà C ©¦§¨¥©£¦£¨Ÿ¤¡¨
äæå äæådcedi iaxe xi`n iax -L íéãBîmiieb,ïéøcéðå ïéøãBðm`e §¤¨¤¦¤§¦§¦¨¦

.miaiig ,'ilr df ieb inc' l`xyi xn`y e` ,'ilr ipelt inc' exn`

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzfk `xwie) weqtdn ¨©¨¨

l` xAC' (aìàøNé éðaipa wxy rnyn '`lti iM Wi` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨©¥¤¦¦©§¦
l`xyi.ïéëéøòî íéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëéøòî,ok m`eìBëéiziid ©£¦¦§¥¨§¥¨¦©£¦¦¨

mb miieby xnel,ïéëøòð eäé àìokløîBì ãeîìzjynd epcnln - Ÿ§¤¡¨¦©§©
weqtdLéà',jxrpe oikxr zyxta `ed 'yi`' lky zeaxl ,'`lti iM ¦¦©§¦

øîà .øéàî éaø éøácx`iaeãçà àø÷nL øçàî éëå ,øéàî éaø ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥¦§¦¥©©¤¦§¨¤¨
['yi`']äaøîoikxrl mc` lkãçà àø÷îe['l`xyi ipa'],èòîî §©¤¦§¨¤¨§©¥

øîBà éðà äî éðtîiebyéøòî àìå Cøòð,Cjixrny jtidl `le ¦§¥¨£¦¥¤¡¨§Ÿ©£¦
,jxrp `leïéëéøònaî øúBé ïéëøòpa áeúkä äaéøL éðtîepivn - ¦§¥¤¦¨©¨©¤¡¨¦¥¦©©£¦¦

,mikixrn xy`n mikxrp xzei dxezaïè÷å äèBL Løç éøäL¤£¥¥¥¤§¨¨

ïéëéøòî àì ìáà ïéëøòð(.a lirl),z` cinrdl xazqn okle ¤¡¨¦£¨Ÿ©£¦¦
.mikixrna herind z`e mikxrpa ieaixdéða' ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥

'ìàøNél`xyi ipa wxy hrnníéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëøòð ¦§¨¥¤¡¨¦§¥¨§¥¨¦
.ïéëøòð,ok m`eìBëémby'Léà' øîBì ãeîìz ,ïéëéøòî eäé àì ¤¡¨¦¨Ÿ§©£¦¦©§©¦
.zeaxlàø÷îe äaøî ãçà àø÷nL øçàî éëå ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤¦§¨

øîBà éðà äî éðtî ,èòîî ãçàyéøòî íéáëBk ãáBò,Cøòð àìå C ¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥¥¨¦©£¦§Ÿ¤¡¨
,jtidl `leéøäL ,ïéëøòpaî øúBé ïéëéøòna áeúkä äaéøL éðtî¦§¥¤¦¨©¨©©£¦¦¥¦©¤¡¨¦¤£¥

ïéëøòð àì ìáà ïéëéøòî ñBðéâBøcðàå íeèîeè.(my) §§©§§¦©£¦¦£¨Ÿ¤¡¨¦
:xi`n iax ly epicl di`x `ian `axéaøc déúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨¥§©¦

àøazñî øéàîieb oi`y xi`n iax xn`y dkldd zxazqn - ¥¦¦§©§¨
j` ,jk weqtl yie ,jixrnàøazñî àì déîòègikedy ,enrh - ©§¥Ÿ¦§©§¨

.xazqn `l ,ohwe dhey yxg oicnäãeäé éaøc àîòèmehnehn ©£¨§©¦§¨
qepibexcp`e,àøazñîj`déúëìä,jixrn ieby ,epic -àì ¦§©§¨¦§¨¥Ÿ
.àøazñî:`ax x`anáéúëc ,àøazñî øéàî éaøc déúëìä ¦§©§¨¦§¨¥§©¦¥¦¦§©§¨¦§¦

iayn miayd micedil riiql evxy miiebl dilkg oa dingp xn`y
(b c `xfr) ycwnd oipaa laaíëì àì'[miiebd-]úBðáì eðìå[cgi] Ÿ¨¤§¨¦§

,'eðéäìàì úéamb okle ,ziad wcal yicwdl miiebl oi`y rnyne ©¦¥Ÿ¥
j` ,ziad wcal oikxr ixdy ,jixrdl mdl oi`àì déîòè©§¥Ÿ

déì éúééî à÷c ,àøazñîdi`x `ian oky -,ïè÷å äèBL Løçî ¦§©§¨§¨©§¥¥¥¥¥¤§¨¨
c zegcl yieéðàLoic dpey -,ïè÷å äèBL Løçmikixrn mpi`y ¨¦¥¥¤§¨¨

meyneäðéð äòã éða åàìcmpi`y mrhd dfy ,drc ipa mpi`y - §¨§¥¥¨¦§
.drc oa `ed ixd ieb j` ,(.a) mixcep,àøazñî äãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨¦§©§¨

î à÷cäòã éðác áb ìò óàc ,ñBðéâBøcðàå íeèîehî déì éúéé §¨©§¥¥¦§§©§§¦§©©©¦§¥¥¨
eäðéðmewn lknàðîçø eäðéèòîmpi`y dxezd mzhrin - ¦§©£¦§©£¨¨

mdy zeaxl xazqn drc ipa mdy miieb iabl s` okle ,mikxrp
mewn lkn j` ,mikxrp mpi`y hrnle mikixrnàì déúëìä¦§¨¥Ÿ

,àøazñîmeyn.'eðéäìàì úéa úBðáì eðìå íëì àì' áéúëc ¦§©§¨¦§¦Ÿ¨¤§¨¦§©¦¥Ÿ¥
:df weqtn dcedi iax cnl dn zx`an `xnbdäãeäé éaøåxaeqd §©¦§¨

,jixrn iebyéàäweqtd -déì ãéáò éàî 'eðìå íëì àì'dn - ©Ÿ¨¤§¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .dcedi iax epnn yxec,éîéáà øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©£¦¦

iax xn`y dne ,ziad wcal zzl miiebl oi`y cnln ok` weqtd
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oke .ziad wcal e` gafnl zekled opi` oky ,dlirn oaxwjixv
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,íéáëBë éãáBò éLã÷íéøeîà íéøác änamilren oi`e oipdp oi`y ¨§¥§¥¨¦©¤§¨¦£¦
,mdaçaæî éLã÷a,ieb acpzd e` xcpy oaxwa -éLã÷a ìáàieb §¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥

l qitzdy.ïäa ïéìòBî ,úéaä ÷ãawca iycwy inia` ixack m`e ¤¤©©¦£¦¨¤
.mda oilren recn ,mifpbp ieb ly ziad

:xg` ote`a `xnbd daiyn,àáø øîà àlàdcedi iax zrcl ok` ¤¨¨©¨¨
mileki oicd xwirn oky ,dfa milrene ziad wcal ozep jixrdy ieb
zzl dingp axiqy x`and weqtde ,ycwnd oipaa riiql miieb

,ycwnd z` mnir zepal miieblàeä íéãé ïBéôø íeMîmeyn - ¦¦§¨©¦
,micedid ici z` jka zetxl dzid miiebd zpeekyáéúëcc `xfr) ¦§¦
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,epiipaa riiql eywa okle ,ycwnd oipa z` lhal miiebd eywiay
eglyi miizpiae ,h`l edepai miiebde ,mdilr micedid eknqiy ick
zzl dingp axiq okle .oipad z` lhal ezrc zehdl qxt jlnl

micedid epaiy ick ,mdl xefrl miieblmeyn `le ,xdn mcal
.ziad wcal zzl miiebl xeq`y
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oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

êéøèöéà éàîì øéàî éáøìåxi`n iaxc `ail` axe li`ed Ði`nl ,opaxl `le xn`

einc ozepc xninl jixhvi`?myl xn` `le drhc xninl `ki`c mzd ,`hiyt

ilkl jxr oi`y rcei i`cec `kd ,xi`n iax aiign Ð jxr el yiy xeaq `l` ,minc

oky lk `l Ðäéîã ïúåð ?xnbe ,ely epi`y xac lr lg ycwd oi`y rcei mc`c Ð

.minc myl xn`eàúùäî ùåã÷éú
äðáéø÷àådteb yicwdle .dppw`yk Ð

.xn`w `l inc la` ,ikda drhc ,oiekzp

lg eyicwd oi` `dc ,icin aizil `l jkld

.oiekzp `l mincle ,dteb lrïì òîùî à÷
oi`y rcei i`ce `l` ,drhc opixn` `lc Ð

.oiekzp mincle ,dteb lr lg eyicwdàåäå
éìò øîàãilr ef exiag znda inc" Ð

`l dteb dndac .minc ozep Ð "aixwdl

.eilr laiw minc la` ,xn`wåæ øîà ìáà
ef dnda ixd" :xn` `l` ,"ilr" xn` `le Ð

.melk xn` `l Ð "dleräðùîêøòð éåâ
ozep Ð "ilr ekxr" :l`xyi xn` m` Ð

.ieb ly mipy itk ekxrêéøòî àì ìáàÐ

jxr" e` ,"ilr ikxr" :iebd xn` m` la`

.melk xn` `l Ð "ilr mixg`äãåäé éáø
êéøòî øîåàekxr" :l`xyi lr xn` m` Ð

."ilrêøòð àì [ìáà]ikxr" xn` m`y Ð

:l`xyi xn` m` e` .jxr el oi` Ð "ilr

.melk xn` `l Ð "ilr df ieb jxr"àøîâ

ùéà.edc lk rnyn Ðøéàî éáøã äéúëìä
øáúñî.oikixrn miebd oi`c Ðàì äéîòèå
øáúñî.ohwe dhey yxgn `nrh silic Ð

drc ipa e`lc meyn mzd :jxtinl `ki`e

.oiyicwn oi`e ,inp oixcep oi` `dc ,edpip

xi`n iax `dc ,yicwne xcepc ieb la`

i` ,jixrnc inp `ni` Ð xcipe xcepc dcen

xtqa aizkc "eple mkl `l"c `xw i`dc e`l

oriiql oivexe oiacpzn mieb eidy ,`xfr

:dilkg oa dingp mdl xn`e ,ipy zia oipaa

.epcal epl m` ik ,zepal eple mkl `l

øáúñî äãåäé éáøã äéîòèi`cec Ð

`xw hirnnc `herin `nwe`l ith xazqn

mehneh `dc .oikixrna `ieaixe ,oikxrpa

oikixrne ,miebk edpip drc ipac qepibexcp`e

"xkfd" :aizkc ,`xw edpihrnc ,oikxrp `le

zexeka] opiyxc i"dc `ieaixn ,(fk `xwie)

.qepibexcp`e mehneh `le ,i`ce xkf :[a,c

øáúñî àì äéúëìäå,jixrn oi` i`cec Ð

`l" :aizk `xwe ,ziad wcal oikxrc meyn

."zepal eple mkléîéáà øîàxn`c `d Ð

dizilc meyn e`l Ð oikixrn dcedi iax

."eple mkl `l" :aizk `dc ,ziad wcal

.d`pda xeq`c ,fpbpe yecw `l`àìà
äúòîelrni `l Ð lif` ceai`le li`ed Ð

.dlirn oaxw aiigip `l dipin ipdzinc ,ea

ze`hg ipd .zeznd ze`hg :opz `dc

zxenze z`hg cle :[a,`k] dxenza opixn`c

.'ek z`hgçìîä íéì úåëìåää úåòîå'd iycwn" dia `pixw `lc ,oaxw aiig epi` Ð mdn mc` dpdp m`e ,dzinl `lf`c dilra ezny z`hgk eedc Ð,(d `xwie) "

.ilf` ceai`le li`edíéåâ éùã÷ éáâ åìéàå.(a,dn migaf) "i`ny zia" wxta miycw zhigya `ipz Ðíéøåîà íéøáã äîáiycwa epiid Ð mieb iycwa oilren oi`c Ð

Ð "l`xyi ipa iycw z` ellgi `le" :(ak `xwie) aizk `icdac ,l`xyi znexza `l` zbdep dzin oi` dnexz dn ,dnexzn "`hg" "`hg" dlirn opixnbc meyn ,gafn

.l`xyi iycwa `l` zbdep dpi` dlirn s`ïäá ïéìòåî úéáä ÷ãá ìù íéåâ éùã÷ ìáà`inec Ð dnexzn "`hg" "`hg" dlirn dxnb ikc ,`nrh i`n mzd yxtne Ð

miebc gafn iycwa :izrny dxend itne .my dpyp yexita ixdy ,xwir `ede ,migafa yxetn iz`vn df mrhe .dpin opixnb `l minc zyecw la` ,sebd zyecwc dnexzc

.(a,a) dxenzc `ziinw `zrnya opixn`ck ,`nhe xzep lebit meyn odilr oiaiig oi`y ,l`xyic gafn iycwl miebc gafn iycw oia welig epivnc meyn ,mda oilren oi`

!dlirn dia `kiiycn ,fpbp epi` `nl` ,oda oilren :zdin ipzw .xwir oey`xe ,izrny df .oda oilren jkld ,welig epivn `l miebc ziad wca iycwa la`øîà àìà
àáø."eple mkl `l" mdl eglyc `nrh epiid `xfr iniae ,iz` ziad wcal i`ce Ðíéãé ïåéôø íåùîernyie mdilr mb eknqiy `l` ,daehl mipeekzn eid `ly meyn Ð

.ezepal `ly yxek al z` eaiqiy cr oipad exg`i mde ,mzvrl
äìéçúá
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ìåëéÐ aizk jixrna "yi`"c ab lr s`e Ð yi` xnel cenlz oikxrp edi `l

`d :xn`z m`e .jxrp oiprl edpz jixrnl oipr epi` m`e ,iaizk "yi`" izxz

:xnel yie !(`,b) dxenzc `nw wxta ,dxenz iab mieb `kdc "yi`"n opihrnn

mieb ihernl izixg` `yxc `ki` (`,dn) migaf zkqna "i`ny zia" wxtac

,dnda xyrnn opitlie .jinq dlre ,dxenzc

eziin l`xyie ,onf dl dreaw oi`y daeg

.eziin `l miebeéðàùohwe dhey yxg

silic xi`n iaxe Ð edpip drc ipa e`lc

li`ed ,oiey od zvw :dil `xiaq ediipin

inp ikd Ð oikixrn `ly it lr s`e oikxrpe

.mieba xninl dil zi`àìà`l dzrn

la` :`ipz dnl` !dcedi iaxl Ð ea elrni

?diinxz o`n`e ,ea oilren ziad wca iycwa

`w `dc ,`nwezin `l xi`n iaxk i`ce `dc

oi`c `nl` ,"eple mkl `l"n dizkldl aiqp

dcedi iaxke .llk ziad wcal oiyicwn mieb

`pwqnlc iyextl `kilc .`iz` `l `din

.xi`n iaxk xity `nwezin mici oeitx meyn

,`nrh i`d xaq `l xi`n iaxc ,`zil `dc

miebd oi`c `zkld dil `pn ok m`c

,oeir jixve ?"eple mkl `l"c `xwn oikixrn

wcal oiacpzn mieb oi` xi`n iaxlc oeik

`d ?mixcepy micen dfe df :opz ikid ,ziad

!xi`n iaxl ziad wcal oixcep `l mieb

,gafnl xn`w oixcepc yxtl wgece

ixiinc ,oikxrc `inec oizipzn dxe`klc

xcd `axc ,yxtl aeh `nye .ziad wcal

`xwirn xn`c `dn ef `pwqnl dia

."eple mkl `l"c `xwn xi`n iaxk `zkldc
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:`xnbd zl`ey .aiigzp `le dlhalàðîéæ àãç áø døîà àä- ¨£¨¨©£¨¦§¨
,efl dnec dreny zg` mrt ax xn` xak ixdøîà ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©

áø(`"r lirl)éìk Cøò øîBàädf,åéîc ïúBð ,éìòrcei mc`y ©¨¥¥¤§¦¨©¥¨¨
mb xnel ax jxvp recne ,einca aiigzdl ezpeeke ilkl jxr oi`y

,`idd drenyd z` wx xne` did m` :daiyne .z`fàîéúc eäî©§¥¨
cíúäilk iablàeämeyn ,einca aiigznyéìëì Cøò ïéàL òãBéc ¨¨§¥©¤¥¥¤¦§¦
åi`ceì øîàå øîâLc÷éî úác äîäa ìáà ,íéîc íLdie`xy - §¨©§¨©§¥¨¦£¨§¥¨§©¦§¨

ycwdløîà÷ éëäc øîéîì àkéà ,àéäxaq jky xnel epl yi - ¦¦¨§¥©§¨¦¨¨©
,yicwndéìäéð dì ïéaæî døîì dì àðéîà éàywa` m` - ¦¨¦¨¨§¨¨§©¥¨¦¨¦

,il dpxknie milradndáø÷àå àzLäî dì ùBc÷ézdidz - ¦§¨¥©§¨§©§§¨
dn s` yicwdl xyt`y xaqe drhy ,dpaixw`e eiykrn dyecw

,dpw `l oiicryøîà÷ àì éîc ìáàokl .mincl ezpeek dzid `l - £¨§¥Ÿ¨¨©
ïì òîLî à÷leki epi`y rcie ,drh `ly mixne` ep` o`k mby ax ¨©§©¨

.[xi`n iax zhiyl] mincl ezpeeke ,dyicwdlàeäå ,éMà áø øîà̈©©©¦§
ote`a `ed df oic -øîàcef ixag znda'éìòep` dfay ,'aixwdl §¨©¨©

,dinca aiigzdl `l` daixwdl oiekzd `ly mixne`ìáàm` £¨
éøä' øîàdndaBæ,'ilr' xn` `le ,'dleràìoky ,melk aiigzd ¨©£¥Ÿ

epi` dfe ,exag znda z` yicwdl ywia `l` ,minc eilr law `l
.zeyrl leki

äðùî
:xcipe xcep ,jxrp ,jixrn in x`al dkiynn epzpyn,íéáëBk ãáBò¥¨¦

Cøòð ,øîBà øéàî éaøitl aiig ,'ilr ekxr' eilr xn`y l`xyi - ©¦¥¦¥¤¡¨
,iebd zepyìáàiebéøòî àì,Cipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn` m`e £¨Ÿ©£¦

.melk xn` `l 'ilr,øîBà äãeäé éaøiebéøòî.Cøòð àì ìáà C ©¦§¨¥©£¦£¨Ÿ¤¡¨
äæå äæådcedi iaxe xi`n iax -L íéãBîmiieb,ïéøcéðå ïéøãBðm`e §¤¨¤¦¤§¦§¦¨¦

.miaiig ,'ilr df ieb inc' l`xyi xn`y e` ,'ilr ipelt inc' exn`

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzfk `xwie) weqtdn ¨©¨¨

l` xAC' (aìàøNé éðaipa wxy rnyn '`lti iM Wi` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨©¥¤¦¦©§¦
l`xyi.ïéëéøòî íéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëéøòî,ok m`eìBëéiziid ©£¦¦§¥¨§¥¨¦©£¦¦¨

mb miieby xnel,ïéëøòð eäé àìokløîBì ãeîìzjynd epcnln - Ÿ§¤¡¨¦©§©
weqtdLéà',jxrpe oikxr zyxta `ed 'yi`' lky zeaxl ,'`lti iM ¦¦©§¦

øîà .øéàî éaø éøácx`iaeãçà àø÷nL øçàî éëå ,øéàî éaø ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥¦§¦¥©©¤¦§¨¤¨
['yi`']äaøîoikxrl mc` lkãçà àø÷îe['l`xyi ipa'],èòîî §©¤¦§¨¤¨§©¥

øîBà éðà äî éðtîiebyéøòî àìå Cøòð,Cjixrny jtidl `le ¦§¥¨£¦¥¤¡¨§Ÿ©£¦
,jxrp `leïéëéøònaî øúBé ïéëøòpa áeúkä äaéøL éðtîepivn - ¦§¥¤¦¨©¨©¤¡¨¦¥¦©©£¦¦

,mikixrn xy`n mikxrp xzei dxezaïè÷å äèBL Løç éøäL¤£¥¥¥¤§¨¨

ïéëéøòî àì ìáà ïéëøòð(.a lirl),z` cinrdl xazqn okle ¤¡¨¦£¨Ÿ©£¦¦
.mikixrna herind z`e mikxrpa ieaixdéða' ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥

'ìàøNél`xyi ipa wxy hrnníéáëBë éãáBòä ïéàå ïéëøòð ¦§¨¥¤¡¨¦§¥¨§¥¨¦
.ïéëøòð,ok m`eìBëémby'Léà' øîBì ãeîìz ,ïéëéøòî eäé àì ¤¡¨¦¨Ÿ§©£¦¦©§©¦
.zeaxlàø÷îe äaøî ãçà àø÷nL øçàî éëå ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤¦§¨

øîBà éðà äî éðtî ,èòîî ãçàyéøòî íéáëBk ãáBò,Cøòð àìå C ¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥¥¨¦©£¦§Ÿ¤¡¨
,jtidl `leéøäL ,ïéëøòpaî øúBé ïéëéøòna áeúkä äaéøL éðtî¦§¥¤¦¨©¨©©£¦¦¥¦©¤¡¨¦¤£¥

ïéëøòð àì ìáà ïéëéøòî ñBðéâBøcðàå íeèîeè.(my) §§©§§¦©£¦¦£¨Ÿ¤¡¨¦
:xi`n iax ly epicl di`x `ian `axéaøc déúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨¥§©¦

àøazñî øéàîieb oi`y xi`n iax xn`y dkldd zxazqn - ¥¦¦§©§¨
j` ,jk weqtl yie ,jixrnàøazñî àì déîòègikedy ,enrh - ©§¥Ÿ¦§©§¨

.xazqn `l ,ohwe dhey yxg oicnäãeäé éaøc àîòèmehnehn ©£¨§©¦§¨
qepibexcp`e,àøazñîj`déúëìä,jixrn ieby ,epic -àì ¦§©§¨¦§¨¥Ÿ
.àøazñî:`ax x`anáéúëc ,àøazñî øéàî éaøc déúëìä ¦§©§¨¦§¨¥§©¦¥¦¦§©§¨¦§¦

iayn miayd micedil riiql evxy miiebl dilkg oa dingp xn`y
(b c `xfr) ycwnd oipaa laaíëì àì'[miiebd-]úBðáì eðìå[cgi] Ÿ¨¤§¨¦§

,'eðéäìàì úéamb okle ,ziad wcal yicwdl miiebl oi`y rnyne ©¦¥Ÿ¥
j` ,ziad wcal oikxr ixdy ,jixrdl mdl oi`àì déîòè©§¥Ÿ

déì éúééî à÷c ,àøazñîdi`x `ian oky -,ïè÷å äèBL Løçî ¦§©§¨§¨©§¥¥¥¥¥¤§¨¨
c zegcl yieéðàLoic dpey -,ïè÷å äèBL Løçmikixrn mpi`y ¨¦¥¥¤§¨¨

meyneäðéð äòã éða åàìcmpi`y mrhd dfy ,drc ipa mpi`y - §¨§¥¥¨¦§
.drc oa `ed ixd ieb j` ,(.a) mixcep,àøazñî äãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨¦§©§¨

î à÷cäòã éðác áb ìò óàc ,ñBðéâBøcðàå íeèîehî déì éúéé §¨©§¥¥¦§§©§§¦§©©©¦§¥¥¨
eäðéðmewn lknàðîçø eäðéèòîmpi`y dxezd mzhrin - ¦§©£¦§©£¨¨

mdy zeaxl xazqn drc ipa mdy miieb iabl s` okle ,mikxrp
mewn lkn j` ,mikxrp mpi`y hrnle mikixrnàì déúëìä¦§¨¥Ÿ

,àøazñîmeyn.'eðéäìàì úéa úBðáì eðìå íëì àì' áéúëc ¦§©§¨¦§¦Ÿ¨¤§¨¦§©¦¥Ÿ¥
:df weqtn dcedi iax cnl dn zx`an `xnbdäãeäé éaøåxaeqd §©¦§¨

,jixrn iebyéàäweqtd -déì ãéáò éàî 'eðìå íëì àì'dn - ©Ÿ¨¤§¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .dcedi iax epnn yxec,éîéáà øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©£¦¦

iax xn`y dne ,ziad wcal zzl miiebl oi`y cnln ok` weqtd
jixrn `l` ziad wcal epziy `l ,mikixrn miieby dcediBkøòå§¤§

æðâð.d`pda xeq` `edy meyn fpbpe yecw ,jixrdyk ozpy oennd - ¦§¨
:`xnbd dywnäzòî àlày oicd zeidl jixv ,fpbp ekxryàì ¤¨¥©¨Ÿ

Ba eìòîéaiigzny] dlirn oaxw aiigzi `l df oennn dpdpd - ¦§£
,[ycwdn dpdpdíéì úBëìBää úBòîe úBúnä úBàhç Lîç ,ïðúc¦§©¨¥©¨©¥¨©§§¨

çìnä,d`pda zexeq`y meyn glnd mil owxefl opicy zern -àì ©¤©Ÿ
ïéìòBî àìå ïéðäð`ian epi` dpdpd j` ,odn zepdil opaxcn xeq` - ¤¡¦§Ÿ£¦

oke .ziad wcal e` gafnl zekled opi` oky ,dlirn oaxwjixv
e .jixrdy iebd ozpy oennd oic zeidläîlàrecn -àéðzléab ©¨¨©§¨©¥

,íéáëBë éãáBò éLã÷íéøeîà íéøác änamilren oi`e oipdp oi`y ¨§¥§¥¨¦©¤§¨¦£¦
,mdaçaæî éLã÷a,ieb acpzd e` xcpy oaxwa -éLã÷a ìáàieb §¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥

l qitzdy.ïäa ïéìòBî ,úéaä ÷ãawca iycwy inia` ixack m`e ¤¤©©¦£¦¨¤
.mda oilren recn ,mifpbp ieb ly ziad

:xg` ote`a `xnbd daiyn,àáø øîà àlàdcedi iax zrcl ok` ¤¨¨©¨¨
mileki oicd xwirn oky ,dfa milrene ziad wcal ozep jixrdy ieb
zzl dingp axiqy x`and weqtde ,ycwnd oipaa riiql miieb

,ycwnd z` mnir zepal miieblàeä íéãé ïBéôø íeMîmeyn - ¦¦§¨©¦
,micedid ici z` jka zetxl dzid miiebd zpeekyáéúëcc `xfr) ¦§¦

(c,'úBðáì íúBà íéìäáîe äãeäé íò éãé íétøî õøàä íò éäéå'©§¦©¨¨¤§©¦§¥©§¨§©£¦¨¦§
,epiipaa riiql eywa okle ,ycwnd oipa z` lhal miiebd eywiay
eglyi miizpiae ,h`l edepai miiebde ,mdilr micedid eknqiy ick
zzl dingp axiq okle .oipad z` lhal ezrc zehdl qxt jlnl

micedid epaiy ick ,mdl xefrl miieblmeyn `le ,xdn mcal
.ziad wcal zzl miiebl xeq`y
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oikxr(iying meil)

dywn .ziad wcal ieb ycwd oipra zeziixa zxizq dywn `xnbd
:`xnbdàðz`ziixa epipy -äáãð ácðúäL íéáëBk ãáBò ,àãç ¨¨£¨¥¨¦¤¦§©¥§¨¨

íéìa÷î ,úéaä ÷ãáìdze`,Cãéà àéðúå .epîéäwcal acpzdy ieb §¤¤©©¦§©§¦¥¤§©§¨¦¨
,ziad.ïéìa÷î ïéà:`xnbd zvxznéaø øîà àìéà éaø øîà ¥§©§¦¨©©¦¦¨¨©©¦

àä ,àéL÷ àì ,ïðçBézxacn milawn oi`y `ziixad -äléçza- ¨¨Ÿ©§¨¨©§¦¨
oeitxl mzpeek `ny mdn milawn oi` f`y ,ycwnd oipa zligza

e ,(:d) lirl x`eank miciàäzxacn milawny `ziixad -óBqa- ¨©
milawn f`y ,ewca z` wfgl riiql miebd mivexe ,iepa oipadyk

epivny enk .mici oeitx yyg oi` oky mdnøîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©
,íäî ïéìa÷î ïéà çìîå íéî eléôà äléçza ,ïðçBé éaøj`,óBqa ©¦¨¨©§¦¨£¦©¦¨¤©¥§©§¦¥¤©

íééeñîä øác,`edy zenk oipaa d`xpe xkip `diy xac -ïéà ¨¨©§¨¥
ïéìa÷îmiebdy meyn oke ,ycwnl `ed i`pby meyn ,mdn §©§¦

j` ,dfa mix`tzníééeñî BðéàL øáczenk oipaa d`xp epi`y - ¨¨¤¥§¨
,`edyïéìa÷îmileki mpi` mbe ycwnl i`pb df oi`y ,mdn §©§¦

ea x`tzdl:mieqnd xacl `nbec d`ian `xnbd .éîc éëéäedn - ¥¦¨¥
áøBò àéìk änà ïBâk ,óñBé áø øîà .íééeñîä øác[axer yxbn-] ¨¨©§¨¨©©¥§©¨¨§¨¥§¨¥

daeba mixnqn mdae ,dn` lr dn` lfxa ze`lah mi`ian eidy
.my miaxer eayi `ly ick lkidd bb lr migipne ,dn`

:mdn milawn oi` dligzay xn`y opgei iax lr dywn `xnbd
,óñBé áø áéúîzepal qxt jlnn zeyx laiwy dingp iabl xn`p ¨¦©¥

jlndn ywiay ,milyexi z`(g a dingp)øîBL óñà ìà úøbéàå'§¦¤¤¤¨¨¥
,'åâå 'Cìnì øLà ñcøtäoziy zexrid xney sq`l jlnd deviy ©©§¥£¤©¤¤

,oipad zligza miebdn dingp laiwy `vnp .milyexi oipal mivr el
:`xnbd zvxzn .mici oeitxl yyg `leééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

àúeëìî éðàLmeyn dligza milawn dpnne ,zeklnd oic dpey - ¨¦©§¨
déa àøãä àìc,dxn`y dnn da zxfeg zeklnd oi` -øîàc §Ÿ¨§¨¥§¨©

'éøeè àðø÷ò' àúeëìî øîà éà ,ìàeîLzeklnd zxne` m` - §¥¦¨©©§¨¨©§¨¥
,'df xd xewr`'déa øãä àìå éøeè ø÷ò`le xdd z` xewrz - ¨©¥§Ÿ¨©¥

z` dpaiy dingpl jlnd xn`yky oeik ,o`k oke .da xefgz
lyexi.mici oeitx yyg oi`e ,ea xefgi `l ,daehl oiekzp mi

dnexz yixtdy ieb oic `xnbd zx`an ,ieb ycwd oic x`azpy ab`
:ez`eaznLéøôäL íéáëBk ãáBò ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¨¦¤¦§¦

Béøkî äîeøz,envr z`eazn epiidc ,ely ixkdn -BúBà ïé÷ãBa §¨¦¦§§¦
,eaila did dn iebd z` -dLéøôä ìàøNé úòãa éàyixtd m` - ¦§©©¦§¨¥¦§¦¨

,l`xyi znexza miyery dn da eyriy zrc lríàå ,ïäëì ïúpéz¦¨¥§Ÿ¥§¦
äæéðb äðeòè ,åàìoky ,d`pda dxeq`eïðéLééçep` miyyeg - ¨§¨§¦¨¨§¦©

ànLdidBaìadyicwdlíéîMìdfd onfa ycwde ,ycwdl - ¤¨§¦©¨©¦
.d`pda xeq`
:`xnbd dywnäøB÷ ácðúäL íéáëBk ãáBò ,éáéúéîzqpkd zial ¥¦¥¥¨¦¤¦§©¥¨

íLå'dìàøNé úòãa' øîà íà ,BúBà ïé÷ãBa ,äéìò áeúk §¥¨¨¤¨§¦¦¨©§©©¦§¨¥
ãBâé ,'äézLøôä,ea ynzydl xeq`y ,'d my mewn z` uewi - ¦§©§¦¨¨
øúBna LnzLéå,zqpkd zia oipaläðeòè ,åàì íàådxewd lk §¦§©¥©¨§¦¨§¨

äæéðbokyìa ànL ïðéLééçBadyicwdl did.íéîMìzwiicn §¦¨¨§¦©¤¨§¦©¨©¦
:`xnbdàîòèmrhd meyn wx -äéìò áeúk íLc`edàéòác- ©£¨§¥¨¨¤¨§¨£¨

dxewd dkixvy,äæéðb,ycwdl ezrcy giken 'd myyàäm`ïéà §¦¨¨¥
àéòa àì ,äéìò áeúk íLdxewd,äæéðbznexz s`y ax ixack `le ¥¨¨¤¨Ÿ¨£¨§¦¨

dperhe dyicwdl did eailay miyyeg ['d my dilr oi`y] ieb
.dfipb

:`xnbd zvxznénð ,äéìò áeúk íL ïéàc áb ìò óàc ïécä àeä©¦§©©©§¥¥¨¨¤¨©¦
àéòadxewdå ,äæéðb,my dilr yiy `weec dhwpy dnà÷ àä ¨£¨§¦¨§¨¨

ïì òîLîdfa epl drinyn -,äéìò áeúk íLc áb ìò óàclkn ©§©¨§©©©§¥¨¨¤¨

mewnøúBna LnzLéå ãBâédlek oi`e ,l`xyi zrca dyixtdyk ¨§¦§©¥©¨
,dfipb dperhíLc,dxewa aezkdLBã÷ åàì BîB÷îa àlLwlg - §¥¤Ÿ¦§¨¨

k ,yecw epi` myd ea aezk `ly dxewdáeúk äéä ,ïðúcmyìò ¦§©¨¨¨©
ìòå íéìkä úBãélr e` -ãBâé äæ éøä ,ähnä éòøk,myd mewn §©¥¦§©©§¥©¦¨£¥¤¨

,æBðâéå.dfipb oerh x`yd oi`e §¦§
:dwcv ipicn dnk `xnbd zx`an ,dnexze ycwd ipic ab`áø øîà̈©©

ì øzeî ,'ä÷ãöì Bæ òìñ' øîBàä ,deáà øa äaø øîà ïîçðdúBpL ©§¨¨©©¨©£©¨¥¤©¦§¨¨¨§©¨
zxg` rlq ozi onf xg`le ,eikxvl dzgwle dzeelle dcerin

:`xnbd zx`an .dwcvldpéî øeáñxaq z`f rnyy ongp ax - ¨¦¨
wxyïéà Bîöòìj` ,dzeell yixtnd i`yx ok` -àì øçàìepi` - §©§¦§©¥Ÿ

m`y zrc lr yixtdy ,`ed xzidd mrh oky ,dzeeldl i`yx
,xg` dl jxhvi m`y ezrca did `l j` ,da ynzyi ef rlq jxhvi

j` .el epeeliøîzéà,yxcnd ziaa xn`p -éaø øîà énà áø øîà ¦§©¨©©©¦¨©©¦
,ïðçBé`ed xziddBîöòì ïéae.øçàì ïéa ¨¨¥§©§¥§©¥

:cer `xnbd zx`aneðL àì ,àøéòæ éaø øîàdzepyl xzeny ¨©©¦§¦¨Ÿ¨
àlàote`aøîàcixd' dyixtdykéìòdf oeylay ,'dwcvl rlq ¤¨§¨©¨©

okle ,zxg` ozi ca`z e` rlqd apbiz m`y ,zeixg` envr lr laiw
,dzepyl el xzene elyk rlqdìáàm`éøä' øîàrlqBæ,'dwcvl £¨¨©£¥

,zeixg` eilr laiw `lya àðéòadáúéîì éòzzl `ed jixv - §¥¨¨¥§¥§¨
:`ax dywn .dzepyl el xeq`e dnvr dze`é÷úî,àáø dì ó ©§¦¨¨¨

àøazñéî àëtéà ,äaøcàm`y ,jtidl xnel xazqn -,'Bæ' øîà ©§©¨¦§¨¦§©§¨¨©
äa LnzLîda ynzydl el xizp -áéiçéìc éëéä ékick - ¦§©¥¨¦¥¦§¦©©

aiigziy,dúeéøçàa,oecwta ci gley `ed ixd da ynzynyk oky §©£¨¨
,dfn dpdp ycwdde ,ezeixg`a aiigzn dfay,'éìò' øîà ìáà£¨¨©¨©

,dzeixg`a aiig `linnyàì:`ax wiqn .el xizpàðL àì àlà- Ÿ¤¨Ÿ§¨
.dea` xa dax xizd mdipyae ,'ef' oicn 'ilr' oic dpey oi`

:`ax ixack `ziixa `xnbd d`ianøãð ,àáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨¤¤
.ä÷ãö Lc÷ä ïéàå ä÷ãö:`xnbd zx`anøîà÷ éàîzpeek idn - §¨¨§¥¤§¥§¨¨©¨¨©

dwcvl `ed xcp lky xnel zpaen dpi` dheytk ixdy ,`ziixad
y meyn ,dwcvl epi` ycwd j`Lc÷ä àìå øãð àìmd,ä÷ãö Ÿ¤¤§Ÿ¤§¥§¨¨

,dwcv mpi`e ,ziad wcal md ycwde ['ilr inc'] xcp mzqyàlà¤¨
øîà÷ éëä åàì,`ziixad zpeek jk `l m`d -àéä éøä ä÷ãö ¨¨¦¨¨©§¨¨£¥¦

axeqi`'øçàz ìa',ziad wcal xcp enkeléàc ,Lc÷äk dðéàå §©§©¥§¥¨§¤§¥§¦
déa éLenzLàì øeñà Lc÷ä,ea ynzydl -éøL ä÷ãö eléàå- ¤§¥¨§¦§©¥¥§¦§¨¨¨¦

xzen,déa éLenzLàìepiide dwcva yi xcp ipicy `ziixad zpeeke §¦§©¥¥
.ea ynzydl oiprl epiide dwcva ycwd ipic oi`e ,xg`z la oiprl
oeyla yixtdl 'ilr' oeyla dwcv yixtd oia `ziixad dwlig `le

.`ax ixack ynzydl dxizd mdipyay ,'ef'
:xg` oeyla `ibeqd z` epyy yiy d`ian `xnbd,àðäk áø øîà̈©©©£¨

ì àúéøîàdén÷ àzòîLdea` xa dax ixac] ef `ibeq izxn` - ©§¦¨¦§©§¨©¥
ipta [mi`xen`d dfa epcy dne,àòcøäpî ãéáæ áøceøîà,il §©§¦¦§©§§¨¨©

dì eúéðúî éëä ïezàdea` xa daxy ,ef `ibeq mipey jk mz` - ©¨¦©§¦¨
j` ,eixac eyxit `axe opgei iaxe ,mzq eixac xn`ïðéðúî éëä ïðà£©¨¦©§¦©

dì,dze` mipey jk ep` -øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ¨¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©
ì øzeî ,'ä÷ãöì Bæ òìñ' øîBàä ,áø,dúBpLxen` df oiceïéa ©¨¥¤©¦§¨¨¨§©¨¥

Bîöòìeïéa ,øçàì ïéayøîàoeyl'éìò'eïéayøîàoeyl,'Bæ éøä' §©§¥§©¥¥¨©¨©¥¨©£¥
.mipte`d lka xen` epicy dea` xa dax xn` yexitay

:dwcv itqk zepyl xzen ote` dfi`a cnll dkiynn `xnbdeðz̈
,ïðaøxne`d,'ä÷ãöì Bæ òìñ'if`äúàa àlL ãòd`ay iptl - ©¨¨¤©¦§¨¨©¤Ÿ¨¨
rlqdéàab ãéìdwcv lyì øzeî,dúBpLj`ãéì äúàaMî §©©©¨§©¨¦¤¨¨§©

dì øeñà éàab.dúBpL ©©¨§©¨
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קכט oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äìéçúá.oipeekzn mici oeitxl `nyc ,oilawn oi` oipad zligza Ðóåñáìwfgl Ð

dzid `lyk Ð dligza :`pixg` `pyil .oilawn mici oeitx xnel oi`c ,wca z`

oey`xe .dni` meyn Ð oilawn seqal la` .oilawn oi` ,odilr mieb ly ozni`

xzei ezligzae ,odilr miebd zni` dzid ipy zia ini lk `dc ,mrh epi` dfe .xwir

inp "dligza" i`d :xn`z m`e .eteqn

dil aizen i`n ok ,xn`w oey`x ycwn`

ycwna epiidc ,'ebe "sq` l` zxb`e"n onwl

ipyíééåñîä øáã ?oi` ,oira d`xpy Ð

mix`tzny ,cere .`ed i`pbc ,mdn oilawn

.eaáøåò àéìë äîà,dn` hwp ikdl Ð

ixd" :(`,fw) zegpnc `xza wxta opixn`c

dn` lr dn`n zegti `l Ð "lfxa ilr

lfxa ly ze`lah oi`ian eidy .axer `ilkl

dn` oideab zexnqn odae ,dn` lr dn`

,lkid ly bbd y`x oda oitgne ,oireaw

"`ilk" .my epkyi `ly miaxerd z` yxbl

iacec liik" :enk ,oiaxerd z` yxbny oeyl

oiir `,fi) dcp zkqna xn`c "igext liik

zrya ezhnn oiaeaf yxbn didy ,(my

ezhn ynyl xeq`c ,zeripv meyn yinyz

Ð axer `ilk :`pixg` `pyil .ig lk ipta

`lkz `l" :(n mildz) enk ,miaxerd rpen

."jingx'åâå ñãøôä øîåù óñà ìà úøâàå
ziad wca liwywe ,oipa zligza epiide Ð

!yxeknäá àøãä àìãezligze li`ed Ð

.xfeg epi` aey Ð oiekzp daehlåéøëîÐ

.envr z`eaz lyìàøùé úòãá øîà íà
äéúùøôäl`xyi znexzy mewnly Ð

l`xyiy :`pixg` `pyil .ef jlz zkled

.izrny oey`xe .dyixtdl il xn`äðåòè
äæéðâ`ny opiyiigc ,d`pda dxeq`e Ð

onfae .fpbi jklid ,ycwd myl minyl eala

`ipzck ,d`pda xeq` ycwdc ,opiwqr dfd

oikixrn oi`e miyicwn oi` :(`,bp) zexeka

,xwriz dnda Ð yicwd m`e ,dfd onfa

.eawxi milke zeqk zexitãåâéjezgi Ð

,xzena ynzyie ,dkizgd fepbie ,myd mewn

.zqpkd ziaa eppaieíéîùì.ycwdl Ð

.dpwz el oi` dfd onfaeáåúë íùã àîòè
äéìò,minyl ealac `zlin `gkenc Ð

.`ed jexa yecwd ly eny dilr azk ixdy

ùåã÷ åðéà åîå÷îá àìù íùepi` :xnelk Ð

,fpbiz dkizg dze`e .myd mewn `l` yecw

zrca xn` ik ,zqpkd ziaa dpai x`yde

`ly my :`pixg` `pyil .dizyxtd l`xyi

`l Ð milke zexew iab lr oebk Ð enewna

,xiipd lr `l` enewn ied `lc ,yicw

my la` .ezpizpk myd mr `xwnd aezkiye

oey`xe .yicw `le enewna `ly ied Ð ecal

.xwir `ede izrnyäúåðùì,eikxvl Ð

.mlyi onf xg`leøçàì ìáàdzeeldl Ð

lr :xninl `ki` envrlc .`l Ð exiagl

Ð jxhvi m`y ,dwcvl dvwid ok zpn

wiq` `l Ð exiag la` .zxg` mlyie dplhi

.dizrc`åðù àì`l` ,dzepyl xzenc Ð

xn`c oeikc ."dwcvl ilr ef rlq" :xn`c

dcia`e daipb oiprl zeixg`a dlaiwe ,"ilr"

.inc dicick Ðåæ éøä øîà ìáà.azinl ira `pira Ð "ilr" xn` `le Ðéëéä éë
äúåéøçàá áééçéìãdizeyxa dl dnwe ,oecwta ci gleyk ied ynzync oeikc Ð

.ynzyi `l Ð zeixg`a aiigin ikd e`lac ,"ilr" xn` la` .oinelyz oiprlàìà
àðù àì.xzene Ðä÷ãö øãð àì.ycwnd zial "ilr inc" xcp mzqc Ðìáá
øçàúxn`wc .xcpk "xg`z la"a dilr i`wc ,dwcvd `ed xcp :rnyn ikde Ð

.dwcv ef Ð "jita" :(`,e) dpyd y`xc `nw wxtaàúòîùìef rlq" :xne`dc Ð

.'ek "dwcvläì åúéðúî éëä ïåúàiaxe ,xn`w `nzq dzepyl xzen ongp axc Ð

op` ."ef ixd" oia "ilr" oia :dyxit xcd `axe ,xg`l oia envrl oia :dyxit in`

.ongp axck dyexite ,'ek opipzn `icda
éáø
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éðú`d :ipyile ,xn`z m`e Ð 'ek epnn oilawn oi` ziad wcal acpzdy ieb `cg

`irain "dyecw dpi`"e "dyecw" ,ok m`c :xnel yie !dcedi iax `d ,xi`n iax

ixaq ediiexzc rnyne ,[`id dyecwc rnyn] ziad wcal epnid oilawn oi`c .dil

.dcedi iaxkàä,mici oeitx jiiy dligzkl :yxit i"yx Ð seqal `d dligzkl

yxit cere .mici oeitx jiiy `l seqale

yegl yi oipad zligza Ð dligzkl :epiax

wlg epl yi :xnel exrxrie ,mda exfgi ot

oi` miieqn xac Ð seqal .ycwnd ziaa

oi`y xac .zx`tzle myl eidi ot ,oilawn

,xerxr ez jiiy `lc Ð oilawn miieqn

dfa `gipe .xak ycwnd zia dpape li`ed

`lc `zekln ip`y :jenqa xn`wc `d

.xerxirl yginl `kile ,`xcdéðúieb `cg

dl iwen `lc `de Ð ziad wcal acpzdy

`kilc oebke ,xi`n iaxe dcedi iaxc i`pzk

ded `l ok m`c Ð jlnd on oebk ,mici oeitx

:`l` ,"oilawn oi`"e "oilawn" xninl dil

.dil `iran "dyecw dpi`"e "dyecw"

ïåâëdf ,jexrd yxit Ð axer `ilk dn`

dzid oey`x ycwnay itl :epeyl

,ea diexy dpiky dzide ,ldwd lka ezyecw

ycwna la` .eilr oigxet zeter eid `le

zyecwk ezyecw oi`c `nrhn ,ecgt ipy

ycwnd lr zeterd egxti `ny ,oey`x

gixadl dxev eyr .`nh xac my ekilyie

`ilk" eze` e`xwe ,lkidd bbn zeterd

gextln miaxerd zrpen z`f ,xnelk ,"axer

eiykr oiyery jxck dxev efe .lkidd bba

:dywn yie .epeyl o`k cr ,mirxf ixney

irai` :dnly iab (`,h) ohw crena xn`c

zn` :ipyne .axer `ilk zn`a ixeiyl dil

ziaa ded `nl` .`id oipa jxev axer `ilk

`ny `xi dnly didy :xnel yie !oey`x

yecw didy e`xyke ,dyecw eilr `dz `l

.edexiqd Ð

éáéúéîÐ qcxtd xney sq` l` zxb`e

wca liwywe ,oipad zligza epiide

`dc ,d`xp `le .qxhpew oeyl ,yxekn ziad

.`ki` i`xw dnke ,did yxek lyn oipad lk

:il d`xpe !'ebe "`ixni` ogyg dne" aizk mb

,jk dxifba did `dc ,citwn epi` dfn i`cec

."ixir dpai `ed" (dn diryi) diryi ciae

wegx did qcxtd xney sq` l` la`

xfeb did j` ,ynn ely did `le ,yxekn

,mdilr lhen didy ziad wca jxevl epziy

e` yginl `ki` `da Ð dtika jlen didy

.ziyixtck ,xerxrl e` mici oeitxl

íàÐ dizyxtd l`xyi zrca xn`

oke ,diytpc dnexza dizi` iebc rnyn

xn`wc `de .(a,bk) oihibc ipy wxt rnyn

dizilc (`,dn) "i`ny zia" wxt migafa

edpip i`pzc ,`iyw `l Ð diytpc dnexza

ieb znexz :opzc .(a,`n) oiyecwc ipy wxta

oerny iaxe ,yneg dilr oiaiige zrncn

.xhetãåâélr :rnyn Ð xzena ynzyie

dze`n dpdi `le ,dxewd jezgiy ici

yciw `din enewnac ,myd cbpky dkizg

aezkl oi`y ,myd mewn exxbe oilitz e` dxez xtq oiazekyk xdfil yie .myd

.enewna

åìéàåaxkwqtdoke."ilr"oia"ef"oiaixii`cdilrnynÐdiaiyenzy`lixydwcv

xn` oia ,xg`l oia envrl oia dzepyl xzenÐ "dwcvl ef rlq" xne`d :ongp

.dzell epiiddzepyle ,"ef" xn` oia "ilr"úàáùî`weceÐdzepylxeq` i`abcil

iegnzzeyrlxir ipa oi`yxe :(a,g)`xza`aaarnynck ,oi`yxxird ipala` ,cigi

idliya opixn`ck ,devn xacl `wece .evxiy dn lkl dzepyle ,iegnz dtewe dtew

xkeyd"a xn`c`de .zqpkdzial xp e`dxepn acpzdyl`xyi iab (a cenr) `zrny

dze`l xird dze` zabne ,mixetl mixet zabn (a,gr `rivn `aa) "oipne`d
xird
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úéaä ÷ãáì äáãð ácðúäL éBb :àãç àðz¯íéìa÷î ¨¨£¨¤¦§©¥§¨¨§¤¤©©¦§©§¦
éaø øîà àìéà éaø øîà !ïéìa÷î ïéà :Cãéà àéðúå ,epîéä¥¤§©§¨¦¨¥§©§¦¨©©¦¦¨¨©©¦
éñà éaø øîàc ;óBqa àä ,äléçúa àä :àéL÷ àì ,ïðçBé¨¨¨©§¨¨©§¦¨¨©§¨©©¦©¦

äléçúa :ïðçBé éaø øîà¯ïéìa÷î ïéà çìîe íéî eléôà ¨©©¦¨¨©§¦¨£¦©¦¤©¥§©§¦
íéieñîä øác ,óBqa ,íäî¯BðéàL øác ,ïéìa÷î ïéà ¥¤©¨¨©§¨¥§©§¦¨¨¤¥

íéieñî¯áø øîà ?íéieñîä øác éîc éëéä .ïéìa÷î §¨§©§¦¥¦¨¥¨¨©§¨¨©©
ìà úøbéàå" :óñBé áø áéúî .áøBò àéìk änà ïBâk :óñBé¥§©¨©§¨¥§¦©¥§¦¤¤¤
:ééaà déì øîà !'åâå "Cìnì øLà ñãøtä øîBL óñà̈¨¥©©§¥£¤©¤¤£©¥©©¥
øîà éà :ìàeîL øîàc ,déa àøãä àìc ,àúeëìî éðàL̈¥©§¨§¨¨§¨¥§¨©§¥¦¨©

"éøeè àðø÷ò" àúeëìî¯øîà .déa øãä àìå éøeè ø÷ò ©§¨¨©§¨¥¨©¥§¨¨©¥¨©
Béøkî äîeøz LéøôäL éBb :áø øîà äãeäé áø¯ïé÷ãBa ©§¨¨©©¤¦§¦§¨¦¤§§¦

dLéøôä ìàøNé úòãa éà ,BúBà¯åàì íàå ,ïäëì ïúpéz ¦§©©¦§¨¥¦§¦¨¦¨¥§Ÿ¥§¦¨
¯éBb :éáéúéî .íéîMì Baìa ànL ïðéLééç ,äæéðb äðeòè§¨§¦¨¨§¦©¤¨§¦©¨©¦¥¦¥

äéìò áeúk íLå äøB÷ ácðúäL¯:øîà íà ,BúBà ïé÷ãBa ¤¦§©¥¨§¥¨¨¤¨§¦¦¨©
äézLøôä ìàøNé úòãa¯íàå ,øúBna LnzLéå ãBâé §©©¦§¨¥¦§©§¦¨¨§¦§©¥©¨§¦

åàì¯;íéîMì Baìa ànL ïðéLééç ,äæéðb äðeòèàîòè ¨§¨§¦¨¨§¦©¤¨§¦©¨©¦©§¨
äéìò áeúk íL ïéà àä ,äæéðb àéòác äéìò áeúk íLc§¥¨¨¤¨§¨£¨§¦¨¨¥¥¨¨¤¨

¯!äæéðb àéòa àì¯áeúk íL ïéàc áb ìò óàc ïécä àeä ¨¨£¨§¦¨©¦§©©©§¥¥¨
áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àäå .äæéðb àéòa éîð äéìò̈¤¨©¦¨§¨§¦¨§¨¨©§©¨§©©©

äéìò áeúk íLc¯àlL íLc ;øúBna LnzLéå ãBâé §¥¨¨¤¨¨§¦§©¥©¨§¥¤Ÿ
ìòå íéìkä úBãé ìò áeúk äéä :ïðúc ,LBã÷ åàì BîB÷îa¦§¨¨¦§©¨¨¨©§©¥¦§©

ähnä éòøk¯äaø øîà ïîçð áø øîà .æBðâéå ãBâé äæ éøä ©§¥©¦¨£¥¤¨§¦§¨©©©§¨¨©©¨
"ä÷ãöì Bæ òìñ" øîBàä :eäaà øa¯ì øzeî.dúBpL ©©¨¨¥¤©¦§¨¨¨§©¨

Bîöòì :dpéî øeáñ¯øçàì ,ïéà¯áø øîà ,øîzéà .àì §¦¨§©§¦§©¥¨¦§©¨©©
éaø øîà .øçàì ïéa Bîöòì ïéa :ïðçBé éaø øîà éîà©¦¨©©¦¨¨¥§©§¥§©¥¨©©¦
"Bæ éøä" øîà ìáà ,"éìò" øîàc àlà eðL àì :àøéòæ¯ §¥¨Ÿ¨¤¨§¨©¨©£¨¨©£¥

é÷úî .dáúéîì éòa àðéòaàëtéà ,äaøcà :àáø dì ó §¥¨¨¥§¥§¨©§¦¨¨¨©§©¨¦§¨
"Bæ" øîà ,àøazñéî¯áéiçéìc éëéä ék ,da LnzLî ¦§©§¨¨©¦§©¥¨¦¥¦§¦©¥

"éìò" øîà ìáà ,dúeéøçàa¯àéðz .àðL àì àlà !àì §©£¨¨£¨¨©¨©¨¤¨¨§¨©§¨
éàî ;ä÷ãö Lc÷ä ïéàå ,ä÷ãö øãð :àáøc déúååk§¨¥§¨¨¥¤§¨¨§¥¤§¥§¨¨©
:øîà÷ éëä åàì àlà !ä÷ãö Lc÷ä àìå øãð àì ?øîà÷̈¨©Ÿ¥¤§Ÿ¤§¥§¨¨¤¨¨¨¦¨¨©
eléàc ,Lc÷äk äðéàå ,"øçàz ìá"a àéä éøä ä÷ãö§¨¨£¥¦§©§©¥§¥¨§¤§¥§¦
éøL ä÷ãö eléàå ,déa éLenzLàì øeñà Lc÷ä¤§¥¨§¦§©¥¥§¦§¨¨¨¥

ì àúéøîà :àðäk áø øîà .déa éLenzLàìàúòîL §¦§©¥¥£©©¨£¨£©¦¨¦§©£¨
,dì eúéðúî éëä ïezà :øîà ,àòcøäpî ãéáæ áøc dén÷©¥§©§¦¦§©§§¨£©©¨¦©§¦¨
deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ,dì ïðéðúî éëä ïðà£©¨¦©§¦©¨¨©©©§¨¨©©¨©£

"ä÷ãöì Bæ òìñ" øîBàä :áø øîà¯ì øzeîïéa ,dúBpL ¨©©¨¥¤©¦§¨¨¨§©¨¥
eðz ."Bæ éøä" øîà ïéa "éìò" øîà ïéa ,øçàì ïéa Bîöòì§©§¥§©¥¥¨©¨©¥¨©£¥¨

éàab ãéì äúàa àlL ãò ,"ä÷ãöì Bæ òìñ" :ïðaø¯øzeî ©¨©¤©¦§¨¨©¤Ÿ¨¨§©©©¨
ìéàab ãéì äúàaMî ,dúBpL¯ì øeñà.dúBpL §©¨¦¤¨¨§©©©¨§©¨
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ערכין.  פרק ראשון - הכל מעריכין דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oikxr(iying meil)

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -àäåixde -éàpé éaødidy ¥¦§¨©¦©©
,dwcv i`abéæéó,laiwy dwcvd z` envrl del -òøôe,jk xg` ¨¦¨©

:zvxzne .i`abl e`ay xg` s` zeell xzeny gkeneéðàLdpey - ¨¦
ly epicíéiðòì eäì àçéðc ,éàpé éaødely miiprl gep didy - ©¦©©§¦¨§¨£¦¦

meyn ,dwcvdneäì éúééîe éOòî ,éäLîc änëcdidy dnk - §©¨§©§¥§©¥©§¥§
dteke xeaivd z` dUrn did ,rextln [dely] dwcvd z` ddyn§©¥
.miwwfpl zern eiykr el oi`y xeaivl xne` didy ,cer zzl mze`

.i`abl zernd e`ay xg` zeell xeq` xg` mc`l j`
zx`an ,dwcv zern zepyl xzen ote` dfi`a x`azdy ab`

:zqpkd zial enxzpy mivtg zepyl xzen ote` dfi`a `xnbdeðz̈
äøBðî ácðúäL ìàøNé ,ïðaøhent -øeñà ,úñðkä úéáì øð Bà ©¨¨¦§¨¥¤¦§©¥§¨¥§¥©§¤¤¨

ìdúBpL:`xnbd zx`an .xg` yeniylàaà øa àéiç éaø øáñ §©¨¨©©¦¦¨©©¨
,äåöî øáãì àðL àìå úeLøä øáãì àðL àì ,øîéîìmdipyl §¥©Ÿ§¨¦§©¨§§Ÿ§¨¦§©¦§¨

j` ,dzepyl xeq`énà áø déì øîà,`a` xa `iig iaxléëäjk - ¨©¥©©¦¨¦
äåöî øáãì ìáà ,úeLøä øáãì àlà eðL àì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¦§©¨§£¨¦§©¦§¨

ì øzeî.dúBpL ¨§©¨
:opgei iax xn` jky el oipn in` ax x`anøîà éqà éaø øîàcî¦§¨©©¦©¦¨©

ãò ,úñðkä úéáì øð Bà äøBðî ácðúäL íéáëBk ãáBò ,ïðçBé éaø©¦¨¨¥¨¦¤¦§©¥§¨¥§¥©§¤¤©
äéìòa íL òwzLð àlLef' mixne`e ,dyicwd in mixkef oiicry - ¤Ÿ¦§©©¥§¨¤¨
,'iebd ipelt acpzdy `idì øeñà,dúBpLiebd `eai depyi m`y ¨§©¨

j` ,'izacpy dnn dze` mzipiy dnl' wrvieíL òwzLpMî¦¤¦§©©¥
ì øzeî ,äéìòa.dúBpL:in` ax x`aneéàîìopgei iax xn` §¨¤¨¨§©¨§©

,rwzyp `lyk dzepyl xeq`yàîéìéàwx xeq`y xn`p m` - ¦¥¨
,úeLøä øáãìok m` ,xzen devn xacleàéøéà éàîhwp recn - ¦§©¨§©¦§¨
,íéáëBk ãáBòixdeléôàaénð ìàøNé`lyk zeyx xacl xeq` ¥¨¦£¦¦§¨¥©¦

rwzyp,àlàopgei iax zpeek i`ce,äåöî øáãìwx xzeny ¤¨¦§©¦§¨
,rwzypykåc ,ieb hwpy oaen oklàîòèiptl zepyl xeq` iebay §©£¨

meyn `ed ,rwzypyéòôc àeä íéáëBk ãáBòcdnl' wrev - §¥¨¦§¨¥
,'mzipiyéîc øétL ,éòt àìc ìàøNé ìáàxacl dzepyl xzen - £¨¦§¨¥§Ÿ¨¥©¦¨¥

opgei iax zrcy in` ax cnl o`kne .rwzypy iptl s` devn
xacl `weec zqpkd zial l`xyi acpzdy dxepn zepyl xeq`y

.xzen devn xacl j` ,zeyxd
:epica mi`xen` ewlgpy dyrn d`ian `xnbdàòéiè ÷øæòL- ©©§©©§¨
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jk lr.àáøeéøîàc àkéàdyrnd didy mixne` yi -,xg` ote`a ¨¨¦¨§¨§¦
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mb.äaø:`xnbd zx`andéépLc ïàîmxh eze` dpiyy in - ©¨©§©§¨
,rwzypçéëL àìc øáñ,zexiira xfgn xgeq ixdy ,xira wxfry ¨©§Ÿ§¦©
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.wervl ieyre ,wxfry `ay minrt -
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,øîBàbxdil `veidïéáeö÷ åéîcL éðtî ,Cøòðdf oi`e ,dxeza ¥¤¡¨¦§¥¤¨¨§¦
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mkxre mdinca aiigzne ,mixg`,Léc÷îe,eivtgáéiç ,÷éfä íàå ©§¦§¦¦¦©¨

.mlyl

àøîâ
`l bxdil `veie qqeby ,`nw `pz ly enrh z` zx`an `xnbd

:jxrp `le xcipàîìLay xacd oaen mpn` -,øcéð àì ññBbmeyn ¦§¨¨¥Ÿ¦¨
cixd,àeä íéîc øa åàì,dfk car dpwiy in oi`yåy oaen okàì §¨©¨¦§Ÿ

,Cøòðmeynàeä äëøòäå äãîòä øa åàìcecinrdl xyt` i` - ¤¡¨§¨©©£¨¨§©£¨¨
,ekixrdleàlàoicâøäéì àöBéc ,oaen epi`øcéð àì àîìLameyn ¤¨¥¥¨¥¦§¨¨Ÿ¦¨

,àeä íéîc øa åàìc,qqeb enkàlà`edy dnéànà ,Cøòð àì- §¨©¨¦¤¨Ÿ¤¡¨©©
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øîBì ãeîìz ,íeìk øîà àlL(hk fk `xwie) aezkd epcnln -ìk' ¤Ÿ¨©§©§©¨

íøçmc`d on mxgi xW`'äãté àìoi` bxdil ie`x `edy mc` - ¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ¦¨¤
,ok m`e .jxr el oi` epiidc ,ekxr z` zectlìBëéxnel iziid ¨

yBðéc øîâpL íãB÷ eléôàokl ,jxr el oi` zenløîBì ãeîìz £¦¤¤¦§©¦©§©
(my),'íãàä ïî'hrnl,íãàä ìk àìåel oi` epic xnbpy in wxy ¦¨¨¨§Ÿ¨¨¨¨
.jxr

:`xnbd zl`eyøîàc ,àéá÷ò ïa àðéðç éaøìebxdil `veiyCøòð §©¦£¦¨¤£©§¨§¨©¤¡¨
déì ãéáò éàî 'íøç ìk' éàä ,ïéáeö÷ åéîcL éðtîyxec `ed dn - ¦§¥¤¨¨§¦©¨¥¤©¨¦¥

jxvp weqtd :daiyne .epnnéaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúãëì§¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦
íéúîeîì eðéönL éôì ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBédzin mpicy in - ¨¨¤§¨¥§¦¤¨¦§¨¦
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,åéìò úLeé øôBk.dzinn eytp dcete oenn ozepy ,'FWtp oicR ozpe ¤©¨¨§¨©¦§Ÿ©§
,ok m`ìBëéyóàdzin epicy iníãà éãéadidi [oic ziaa-],ïk ¨©¦¥¨¨¥

,xtkzne oenn ozepyîìzíøç ìk' øîBì ãe,mc`d on mxgi xW` ©§©¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨
,'äãté àìe .ezectl oi` ,mc` icia dzin epicy inyéì ïéàdf oic Ÿ¦¨¤¥¦

àlàa,úBøeîç úBúéîzezin xnelk,äøtëì ïúââL äðzéð àlL ¤¨¦£¤Ÿ¦§¨¦§¨¨§©¨¨
a j` ,en`e eia` llwne scbn oebk,úBl÷ úBúéîepiidcäðzépL ¦©¤¦§¨

,äøtëì ïúââL,zelba xtkzn dbbyay gvex oebkïépîoda s`y ¦§¨¨§©¨¨¦©¦
,ezectl oi`øîBì ãeîìz(my),'íøç ìk'jk bxdil ie`xy lky ©§©¨¥¤

.epic
:dpyna epipy .iqei iax zrc z` zx`an `xnbdøîBà éñBé éaø©¦¥¥

bxdil `veidéøòîe øãBð'åë C:`xnbd dywn .yicwne,àn÷ àpúå ¥©£¦§©¨©¨
éî[m`d-]àìc øîà÷epi`y wx xn` ixd ,yicwne jixrn xcep ¦¨¨©§Ÿ

.iqei iax wleg dn lre ,jixrne xcepy dcen j` ,jxrpe xcip
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éâìôéî÷gkn egxek lra exiagl aiigzn mc`y aeg oica ewlgp - ¨¦§§¦

,wfipl aiigzny wifn oebk ,dxezd ieeivøáñ àn÷ àpzyäåìî ©¨©¨¨©¦§¤
dåàì äøBza äáeúkdpic,àéîc øèLa äáeúëklr aegk `l` §¨©¨¨¦§¨¦§¨¨§¨

,wifnd iyxein daeb wfipd oi`e ,dtøáñ éñBé éaøådaezkd delny §©¦¥¨©
dxezaàéîc øèLa äáeúëk.wifnd iyxein wfipd daeb okle ¦§¨¦§¨¨§¨

àäà dì éðúîc àkéàålr daxe sqei ax ixac z` epyy yi - §¦¨§©§¥¨©¨
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j` ,`ed drc xa,ïéøeèt ,Ba eìáçL íéøçàbxdil cner ixdy £¥¦¤¨§§¦
.bexdk epiceìáç íà àeä óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¨©
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oi` dbixdl epic xnbpy oeiky ,mlyl eaiigl oecle oic zial exifgdl
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oifge` mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

éàðé éáø.rxte ekxevl dwcvd zern sifie ,ded i`ab Ðéäùîã äîëã,i`pi iax Ð

.miiprl edl `gip Ð rxtnl ifef dil zilcäùòîãxn`e ,`xeaivl i`pi iax Ð

.miiprl `geex `ki`e ,dwcvl mze` dteke ,miiprl wlgl zern dil zilcäøåðî
.drnynk Ðøð.adf ly e` sqk ly ,l"ieyiexw* ='åë éñà éáø øîàãî:xnelk Ð

mzipy dnl :wreve irtc ,ieb iq` iax hwpcn

ixy irt `lc l`xyic llkn Ð izzpy dnn

Ð xeq` l`xyia i`c .devn xacl iiepyl

ieb hwpnl il dnläéìòá íù ò÷úùð àìù ?
äðîîdxepn `id ef :mixne` oiicry Ð

.ieb ipelt ly ezacpäúåðùì øåñà.irtc Ð

éàîìådzepyl xeq`c iq` iax xn`w Ð?
.'ek `nili`÷øæòù.did ieb Ðçéëù àìÐ

xfgne did xgeqy ,irtilc `zna wxfry

.zexiiraäðùî'åë âøäéì àöåéäå ññåâä
.`nrh `xnba yxtn Ðïá àðéðç éáø

àéá÷òqqeba la` ,bilt bxdil `vei` Ð

jixrde cinrde" :(fk `xwie) aizkc ,dcen

.`ed dkxrde dcnrd xa e`l qqebe ,"eze`

ïéáåö÷ åéîãùxcep` la` .oikxr zyxta Ð

l ira weya xknpk `dc ,dcendfe ,diniiyn

,edpew mc` oi`y xnelk ,weya xknp epi`

.eizern ciqtie'åë êéøòîå øãåð`xnbae Ð

`pz `d ,xninl iqei iax iz` `w i`n yxtn

inc" :xn` m`y ,xcep epi` xn` `l `nw

.xn`w xcip `l `dc ,xhti "ilr ipelt

àøîâàì éàîà êøòð àì àìàixd Ð

!oiaevw eincäãôé àì íøç ìë`edy in Ð

.oeict llka epi` bxdile mxgil ie`x

íéîù éãéá ïéúîåîì:aizkc i`d oebk Ð

dzin jde ."znei eilra mbe lwqi xeyd"

wxta opixn` `dc ,mc` icia xninl `kil

dknd znei zen" :(a,eh) oixcdpqc `nw

i`e ,ebxed dz` ezgivx lr Ð "`ed gvex

.exey zgivx lr ebxed dz`äðúéð àìù
äøôëì ïúââù,eia` llwne scbn oebk Ð

.zelba `le oaxwa epi` bbeya dyr m`c

úåì÷ úåúéî`zlin jdl zelwc ,xnelk Ð

ezbbyc ,gvex oebk .dxtkl ozbby dpzipy

lr `ae zay llgne dxf dcear caere ,dleb

.z`hg ezbbyc ,dexrdàì àîìò éìåë
éâéìô,ycwd eyicwde xcp excp i`cec Ð

.`ed drc xa `dc ,mixg` z` jixrneäåìî
äô ìòlr oica cnr `le wifdy df oebk Ð

,dxeza oiaezk wfp inelyz .dzinl mcew jk

.digxk lra dil caryn `ziixe`cne

äì éðúîã àëéàå.daxe sqei axc `dl Ð

áééç.`ed drc xac Ðïéøåèôel oi`c Ð

`ki` jpd lke .lagil `ed cnere minc

.xn`w l`xyi ipica bxdil
úøæçì

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

.ixiin i`aba (oixzen xird ikxevl la`) dzepyl xeq` xirl uegne ,`wec xird

(`yia opg) :(a,el `nw `aa) Ð "gbpy xey" yixa opixn`c ayiil yi `nrh i`dae

:xn` ,`fefc `blt dil ad :[dil xn`c ,dixagl] (`xab `eddl) rwzc [`xab `edd]

dia ixa`e lifi` :xn` xcd .miiprl diazip ,`pira `l Ð `ed `fefc `blte li`ed

da ekf xak :sqei ax [dil] xn` .i`ytp

ea xefgl leki did j`id :denzl yie .miipr

`nw wxta oxn`de ?miipr da ekf `l elit`

ef Ð "jita" :(`,e) `ped ax ,dpyd y`xc

dzeell dvex didy :xnel yi `l` !dwcv

,dil xn`we .onf xg`l drxetle dzepyle

xeq`e ,i`ab `ede ,ecil z`ay sqei ax el

xeaq didy :xnel yi ,inp i` .dzepyl

.da iqtz `le li`ed ,`zil dwcv elit`c

enk miipr da ekfc sqei ax ol rnyn `we

.mzyly cnrn

jiiy][` cenrlãòi`ab cil dz`a `ly

:yxit jexa epiax Ð dzepyl xzen

xcp m`e .zxg` devnl ,ynn dzepyl xzen

zeyrl leki Ð miiprl dwcvl rlq mc`

cil i`z` `lc dnk lk ,zxg` devn epnn

.ok rnyn `l "dzepyl" `pyil la` .i`ab

dyn epiax axd zetqeza aezk iz`vn jk

rnyn `l yxite .eig` zaizkn `xie`n

xzen xn`w lirlc .zxg` devnl dzepyl

.dzeell epiid Ð xg` oia `ed oia dzepyl

rnyn Ð sifi i`pi iax `de :xn`cn ,eze

,xnel d`xp jklid !xn`w dzeellc

i`ce Ð dzepyl la` ,xn`w dzeellc

la` .i`ab cil dz`a `l inp ik ,xeq`

xeq` i`ab cil z`ayne ,xn`w dzeell

`xza `aac `nw wxt xn`wc `de .dzeell

iegnz dtew zeyrl xird ipa oi`yx :(a,g)

envr i`ab la` ,xird ipa zeyxa epiid Ð

oi`yx mzdc :wgvi epiax xne`e .xeq`

ikxv `diy wx ,devn xacl `ly dzepyl

xird dwcv zern zeelln xdfil yie .xeav

ldwd zeyxa elit`e ,i`ab cil dz`ayn

iz`vn jk .xeav ikxev df oi`y oeik ,inp

.aezk

àîéìéàieb `ixi` i`n zeyxd xacl

ivn inp ikd Ð inp l`xyi elit`

,dilra my rwzyp `l `ixi` i`n :xninl

!inp rwzyp elit`ïéðîxn`e bxdil `veil

`zilc meyne Ð melk xn` `ly ilr ikxr

lirl eaxzi` `dc ,ihernl `kil minca

.oigy dkene leepn (`,a)éëwifd m`a ibilt

yicwdy ciny ,ibilt `l yicwd m`ae Ð

yi la` .delnl `inc `le ,ycwd lg

?jixrde xcp m`a ibilt `l i`n` :zeywdl

aeig ipzwc meyn wifd hwpc :xnel yie

wifd`c rnyn [wifd`] (meyn) oinelyza

legi `ny jixrne xcepae .ibilt dicegl

jixrne xcepe .oiyxeid on daeb la` ,cin

xcip epi`e li`ed :jzrc `wlqc ,jixhvi`

rnyn `w ,epi` inp jixrne xcep Ð jxrpe

.mc` ipa x`yk yicwne jixrne xcepc ol
iaizin
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meyn `ed ,rwzypyéòôc àeä íéáëBk ãáBòcdnl' wrev - §¥¨¦§¨¥
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uexg epicc oeikc .oiyxeid on daeb jkitl

.xhya delnk dil ded mlylàâç éðú àäå
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.wxfie hgyiy cr eläðùîïéðéúîî ïéà
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meyn `l` .did ax xg` zeax mipy

`aa) "heyt hb" wxta dipin dil opikxtc
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oikxr(iyiy meil)
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úìBtî åéìò äìôpL,cgi zewitq dnk jka eid m` elit` ,mipa` ¤¨§¨¨¨©¤

oebk,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñmy `ed m` elit`e÷ôñ éç ÷ôñ ¨¥¨¨¥¥¨¨¥©¨¥
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.sxyp mpenn md mb mle` ,mibxdp mpi` dxfepivneéòác- §¨¥
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òìñ íéMîç ìò øúé. ¤¤©£¦¦¤©

àøîâ
dpyna epipy :rlqn zegt oikxra oi`y micnl oipn zx`an `xnbd
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.(zixkpäàéô.drilw Ðäàðäá øåñà úî"my" xnbe ,"mixn my znze" :aizkc Ð
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dl dzidy `l` ,xn`w ynn dxry e`l

;dxryl dxeyw zxg` dy` xriyn d`it

xeywl hren oxryyk miyp eid zelibxc]

d`it `ede ,oxryl zeixkp miyp xriy
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oeik ,dl dxeywc ab lr s`c oizipzn ol

dl `gip `lc dzrc `ilb Ð "epz" dxn`c

dlehpke ,dicda ixeqzi`l dtebk iedizc

.`inc miignúåéð÷ãö íéùð øòùxir ly Ð

edn ,dnr egced `ly ,zgcpd?`ax xn`e

a mzdzixkp d`it :(`,aiw oixcdpq) "wlg"

i` ,dil `irain `w dxryl zwcvd dxywy

ol `niiwe ,dpennk i` ,levipe `id dtebk

minexr dpnn oi`vei dkezay miwicv :(my)

dlly lk z`e" :aizkc ,sxyp mpenn lke

'ebe ueawzdtebk i` dil `wtqn ,`nl` ."

dtebc `kdn dil heytize ,dtebk e`l i`

!'ek "epz" dxn`c `nrhc ,`edäéì àéù÷
ïîçð áøìd`ita oizipznl opinwenc `d Ð

.'eke ipzw dndac `inec `de ,zixkpàìà
ïîçð áø øîà.ynn dxry mlerl Ð

,`iyw `l Ð edpip d`pd ixeqi` jl `iywce

inc `lc .d`pda xqzin `l znd xriyc

dzzin dy`c ,dbxdpy dnda xriyl

oi`y ,`ed dzin xa e`l xriye ,dzxqe`

dpic xnb Ð dnda la` .zepzydl ieyr

"dry lk" wxta migqta xn`ck ,dzxqe`

"xeyd lwqi lwq" xn`py rnynn :(a,ak)

dlik`a dxeq`e dliap `edy rcei ipi`?
Ð "exya z` lk`i `l" xnel cenlz dne

.xeq` Ð epic xnb xg`l ehgy m`y cibn

.'ek oipn d`pda ,dlik`a `l` il oi`e

oic xnb zrya da xaegnc lk ,jklide

.dcda xqzináøã äéúååë éåì éðúÐ

.zixkp d`itae "epz" dxn`ca dl miwenc

äúî.'ek oipzep oi` Ð "epz" dxn` `le Ð

àèéùôzndy ,oipzep oi` ikd meync Ð

iiepy :xn`w ikd i`ce `l` !d`pda xeq`

.d`pda oixeq` Ð zixkp d`it oebk ,znd

ira `wc meyn ,"iptn" i`dl ipzw ikdle

.ixiin `w ynn dxrya e`lc dlr iielbl

äáäàðäá äøåñà äâøäðù äîelit` Ð

.dxry

ïéëéøòî ìëä êìò ïøãä

äðùîòìñî úåçô ïéëøòð ïéàelit`y Ð

zegt ozi `l ci byda xecpd ipr

.rlqníéùîç ìò øúåé àìålecb edfc Ð

.dyxta oiaezkd oikxrayòìñ ïúðoa Ð

rlq ozpe ipr dide ,miyng ekxry mixyr

oecip iprc .ekxrl.xeht xiyrde ci byda

íéùîç ïúåð.(a,fi) "ci byd" wxta onwl opitlick ,xiyr jxr ozep Ð dpizp mcew xiyrde envr z` jixrnd ipre .eilr ekxr oiicre ,ekxr ici `vi `l `ziinw dpizpac Ð

íéòìñ ùîç åéãéá åéä.mirlq yng el dide ,envr jixrdy mixyr oa ipr Ðàøîâàúàã àåä êéøòî äúàù ïéëøò ìëì àåää.zegt ozi `l miipray ipr elit`y Ð

."biyz xy` it lr" :aizkc ,aidi Ð ith dil zi`c `kid ,edineøãéðä ãé àìå øãåðä ãé.ipr jxr ozep Ð xiyrd z` jixrdy ipry Ð'åë äðéî ïðéòîù àìéîî åàìÐ

.dipin lewy Ð zbyn ecic `kidc zrny `linne ,aizk "biyz xy` it lr" ,edin .xcipd ci `le ,`z` ikdl `xwc ab lr s`äéðùì òáøà ïúðåici `vi Ð odk it lr Ð

.`yixa dipyl adie li`ed ,opaxl elit`e ,odipyäáâ äáâù äîedlek adi `l i`n` xninl `kil dipyle .dl aidi dil zi`c dn lk Ð dpey`xl aidi ik ,jklide Ð

.`ed dcic e`l dl aidic i`n elit` `dc ,dpey`xl dl carzyn dipyl adic `pcirac meyn ,yng
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ïéà`l` ,rlqn zegt `weec e`l Ð xiyrde rlqn zegt .'eke rlqn zegt oikxrp

.lkd z` eilr oilblbn Ð cg` rlqn ueg jxrd lk ozp elit`àåääci

yie ?ihernl `xw jixhvi`c xcip iieaxl il dn :xn`z m`e Ð xcipd ci `le xcepd

`lc ,"ycwd lwya didi jkxr lke" (fk `xwie) (miyng) `xw aizkc oeik :xnel

miyng jxr ogky`e ,lwyn zegt jxr `di

ci byd meyn `nrh i`dc jzrc `wlq Ð

`w .xcipd xza opilf`e ,`xaqn opirci

`lc "xcepd ci biyz xy`"c `xw ol rnyn

.xcipd xza opilf`

àðãéòá:dniz Ð dil zil oey`xl aidic

el did oey`xl xcpc `pcirac

?zg` mdl ozpyk xhtn ji`e ,mirlq yng

,xiyr did :(a,fi oikxr) "ci byd" wxt opzd

rextl `ayk iprde ,xcpd zrya :yexit

xiyrde ,melk ozp `le xcpyk ipr e` ,odkl

onwlc jdc :epiax xne`e !xiyr jxr ozep Ð

jkle ,xiyr ecera odkd ekixrdy `wec

xcp m` la` .xiyr jxr ozep aey iprdyk

jxr ozep Ð iprde ,jxred `le xiyr `edyk

,dipyl rax` ozp :`ed ikd oizrnyae .ipr

xfge ,dipyd lr dligz ekixrd odkdy

lr cg` eit lr ozpe ,oey`xd lr ekixrde

jxred `lc ,dpnn xhtp jkle Ð oey`xd

.mirlq yngd ecia eidy cera dilr
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oikxr(iyiy meil)

wx ixd,àeä øNaa Czçîzn xyaa jzgl zaya xeqi` oi`e §©¥©¨¨
:`xnbd daiyn .mc `iven epi`yäëøöð àì ,äaø øîà`l - ¨©©¨Ÿ©§§¨

jixvy ote`a `l` l`eny ixac ekxvpúeLø Cøc ïékñ àéáäì§¨¦©¦¤¤§
íéaøäjxev dfa yi oky ,zay lelig edfy s` xzen dfy ,jezgl ¨©¦

:`xnbd dywn .cled zlvdïì òîLî÷ éàîeycgn dn oiicre - ©¨©§©¨
m`d ,l`eny eplàúaL ïðéìlçî à÷éôqîczay llgl xzeny - §¦§¥¨§©§¦©©§¨

ixd ,ytp gewit wtq lràðéðz,(.bt `nei) yexita z`f epipy -éî §¦¨¦
úìBtî åéìò äìôpL,cgi zewitq dnk jka eid m` elit` ,mipa` ¤¨§¨¨¨©¤

oebk,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñmy `ed m` elit`e÷ôñ éç ÷ôñ ¨¥¨¨¥¥¨¨¥©¨¥
,úîig `ed m` elit`eúà åéìò ïéçwôî ,ìàøNé ÷ôñ éðòðk ÷ôñ ¥¨¥§©£¦¨¥¦§¨¥§©§¦¨¨¤
ìbäzvxzn .zaya myn e`ivedl ick mipa`d lb z` miptn - ©©

:`xnbdàîéúc eäî`weec xn`z `ny -íúäoicd zletnaàeä ©§¥¨¨¨
meyn migwtnyåäcàúeiçc ä÷æç déì ädidy dwfg el yiy - ©£¨¥£¨¨§©¨

,igàëä ìáà,xaer iablàøwéòî àúeiçc ä÷æç déì äåä àìc- £¨¨¨§Ÿ£¨¥£¨¨§©¨¥¦¨¨
,miig zwfg el dzid `l mlernyàì àîéàoi`y xn`z `ny - ¥¨Ÿ

,dfk ytp gewit wtq lr zay millgnïì òîLî à÷epl rinyn - ¨©§©¨
.millgn dfa s`y l`eny

:dpyna epipy'åëå äâøäpL äMàädbxdpy dndae ,dxrya oipdp ¨¦¨¤¤¤§¨
:`xnbd zl`ey .d`pda dxeq`éànàådy` xryn zepdil xzen §©©

ixd ,dbxdpy,eäðéð äàðä éøeqéà:zayiine .d`pda xeq` zny ¦¥£¨¨¦§
,áø øîàxaecnay dy`ézáì éøòN eðz' úøîBà.'izen xg` ¨©©§¤¤§§¨¦§¦¦

:`xnbd dywnézáì éãé eðz' äøîà eléà,'izen xg`ïðéáäé éî- ¦¨§¨§¨¦§¦¦¦¨£¦©
mipzep m`ddì,.dxn`y liren dne ,d`pda xeq` zn ixd ¨

:zvxzne,áø øîà`l` znd xrya xaecn oi`úéøëð äàôa- ¨©©§¥¨¨§¦
xry epz' bxdil z`veid dxn` m`y ,zexg` miyp xryn dieyrd
ixacn rnyn :`xnbd zwiicn .dzzina zxq`p d`td oi` 'izal df

y axàîòèmeyn `ed d`td zxzenyàä ,'eðz' äøîàcm`àì ©£¨§¨§¨§¨Ÿ
øñzéîe àeä dôeb ,'eðz' äøîàdxeywy meyn dtebk `id d`td - ¨§¨§¨¦§©

dvex dpi`y dzrc dzlib 'epz' dxn`yk wxe .dzena zxq`pe ,da
dpnn dlhip eli`k zaygp d`td okle ,dtebk d`td xq`zy

.diiga
:`xnbd dywnàðéðç éaøa éñBé éaøì déì àéòaéî àäåixde - §¨¦©§¨¥§©¦¥§©¦£¦¨

egcedy xir iabl oky .`pipg iaxa iqei iax wtzqd df oirk oecipa
(fh bi mixac) xn`p ,['zgcpd xir'] dxf dcear cearl diayei aex
xW` lM z`e Dz` mxgd ,axg itl `edd xird iaWi z` dMz dMd'©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦©¦§¦¨¤©£¥Ÿ¨§¤¨£¤
dcear ecar `ly mze`e ,mpenn z` mitxeye bxdil mpicy ,'DÄ

.sxyp mpenn md mb mle` ,mibxdp mpi` dxfepivneéòác- §¨¥
wtzqdyúBið÷ãö íéLð øòN ,àðéðç éaøa éñBé éaø`le da eidy ©¦¥§©¦£¦¨§©¨¦¦§¨¦

,dxf dcear ecareäî.epicàéòaéî÷ úéøëð äàôa ,àáø øîàå ©§¨©¨¨§¥¨¨§¦¨¦©§¨
déìzxzen m`d ,zeipwcv miyp ly zixkp d`t iabl `ed ewtq - ¥
kdtebk dpic d`ty `ed dpynd yexit m`e .opennk zxq`p e` oteb

ewtq heytl `pipg iaxa iqei iaxl did ,['epz' dxn`ykn ueg]
:`xnbd zvxzn .o`kndéì àéòaéî÷ ékwtq did dna -éñBé éaøì ¦¨¦©§¨¥§©¦¥

,àðéðç éaøaote`aàúkéña éìúc,czia dy`xa d`td dielzy - §©¦£¦¨§¨¥§¦§¨
j` ,dpennk dpic `ny wtzqd ynn zxaegn dpi`y oeikyàëä̈¨

xaecn dpynada øaçîcjkae ,ynn d`tdàîòèd`tdy ¦§ª¨¨©£¨
meyn `ed zxzenàä ,'eðz' äøîàcm`dôeb ,'eðz' äøîà àì §¨§¨§¨Ÿ¨§¨§¨

àeä,dtebk d`td oic -øñzéîe.dzena zxq`pe - ¦§¨
:ax yexit lr dywn wgvi xa ongp axøa ïîçð áøì déì àéL÷©§¨¥§©©§¨©

éðz÷ äîäác àéîec àäå ,÷çöédneca dy`d oic z` epipy ixd - ¦§¨§¨§¨¦§¥¨¨¨¥
dxeq` dbxdpy dnda ,dxrya oipdp dbxdpy dy`d'] dndad oicl

ok m`e ,['d`pdaíúä äîa xaecn dnda iably myk -déôeb- ¨¨¨¥
,d`t dndal oi`y ,dteb xryaàëä óàdy`aénðxrya xaecn ©¨¨©¦

.déôeb:xg` ote`a uxzne,ïîçð áø øîà àlàzxacn dpynd ¥¤¨¨©©©§¨
dnda xryy s` xq`p epi`y zycgne ,ynn dy`d xrya

oky ,xq`p dznedyBæ,dy` -dzøñBà dúúéîokle ,d`pda ¦¨¨©§¨
,dy`d zzin ici lr dpzyn epi`e zn `l xry oky xzen dxry

Bæå,oic ziaa dznedy dnda -dzøñBà dðéc øîbdxrye ,d`pda §§©¦¨©§¨

.dpic xnb zrya dil` xaegnd lk z` xqe` dpic xnb oky xeq`
:ongp axk jtidl di`xe ,axk di`x d`ian `xnbddéúååk éåì éðz̈¥¥¦§¨¥

áøcdxn`a wxe zixkp d`ta wxy ,ax zhiyk `ziixa dpy iel - §©
oke ,mipzep 'epz'éåì éðz`ziixa cer,÷çöé øa ïîçð áøc déúååk ¨¥¥¦§¨¥§©©§¨©¦§¨

:`xnbd zx`an .d`pda xzen ,'epz' dxn` `ly ynn xry s`y
éøòN eðz' äøîàå âøäéì äàöBiL äMàä ,áøc déúååk éåì éðz̈¥¥¦§¨¥§©¨¦¨¤§¨¥¨¥§¨§¨§§¨¦

,ïéðúBð ,'ézáìm` j`äúî,'epz' xnel `laéðtî ,ïéðúBð ïéà §¦¦§¦¥¨¥§¦¦§¥
.äàðäa øeñà únäL:`xnbd zl`eyàèéLt`ed oicd mrhy ¤©¥¨©£¨¨§¦¨

:daiyne .'d`pda xeq` zndy'àlàxnel `ziixad zpeek i`ce ¤¨
iptnä ééBpLúnzixkp d`t xry oebk znd iheyiw elit`y -øeñà ¤¥©¥¨

,äàðäadpi`y zelbl 'd`pda xeq` zndy iptn' dxn` okle ©£¨¨
.znd iiepa `l` ynn xrya zxacnøa ïîçð áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©§¨©
,døòNa ïéðäð ,äúnL äMàä ,÷çöéj`äøeñà äâøäpL äîäa ¦§¨¨¦¨¤¥¨¤¡¦¦§¨¨§¥¨¤¤¤§¨£¨

Løôä äîe ,äàðäaweligd mrh -dúúéî Bæ ,äæì äæ ïéa ©£¨¨©¤§¥¥¤¨¤¦¨¨
,dzøñBà dðéc øîb Bæå ,dzøñBà.lirl x`eank ©§¨§§©¦¨©§¨

ïéëéøòî ìëä êìò ïøãä

ïéëøòð ïéà ¯ éðù ÷øô

äðùî
,milwy miyng `ed xzeia lecbd jxrd ik oikxr zyxta x`ean
oA cre dpW mixUr oAn xkGd LMxr dide' (b fk `xwie) xn`py§¨¨¤§§©¨¨¦¤¤§¦¨¨§©¤
jxrde .'WcTd lwWA sqM lwW miXng LMxr dide ,dpW miXW¦¦¨¨§¨¨¤§§£¦¦¤¤¤¤§¤¤©Ÿ¤
Wcg oAn m`e' (e fk my) xn`py ,milwy dyly `ed xzeia ohwd§¦¦¤Ÿ¤
dawPle ,sqM milwW dXng xkGd LMxr dide mipW Wng oA cre§©¤¨¥¨¦§¨¨¤§§©¨¨£¦¨§¨¦¨¤§©§¥¨
zzl leki epi`e ipr `ed xcepd m` j` .'sqM milwW zWlW LMxr¤§§§Ÿ¤§¨¦¨¤
,zbyn eciy dn itl oecip `ed ixd ,dyxta x`eand jxrd z`
Kixrde odMd iptl Fcinrde LMxrn `Ed Kn m`e' (g fk my) xn`py§¦¨¥¤§¤§¤¡¦¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦

.'odMd EPkixri xcPd ci biVY xW` iR lr ,odMd FzŸ̀©Ÿ¥©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥
zegtl leki epi` ,zbyn eci oi`y ipr s`y zx`an epiptly dpynd

zegt el yiy in oica zwelgn d`iane .mieqn mekqn,ekxr itkn
:epipyy jenpd mekqdn xzei j`úeçt [ïéëøòa] (ïéëøòð) ïéà¥¨¡¨¦¨

,òìqî,rlqn zegt ozi `l ,zbyn eciy dn itl oecipy ipr s`eàìå ¦¤©§Ÿ
,òìñ íéMîç ìò øúé.oikxra lecbd xeriyd edfy ¤¤©£¦¦¤©

:dpynd zx`an,ãöékmixyr oa `ede ,ilr ikxr xne`d ipr ¥©
e ,miyng ekxryòìñ ïúð,zbyn eciy dn itlåokn xg`l,øéLòä ¨©¤©§¤¡¦
,íeìk ïúBð Bðéàozp m` la` .rlqd zpizpa excp ici `vi xaky ¥¥§
å ,òìqî úeçtokn xg`l,òìñ íéMîç ïúBð ,øéLòämeyn ¨¦¤©§¤¡¦¥£¦¦¤©

,rlqn zegt oikxra oi`y ,excp ici `vi `l rlqn zegt zpizpay
aiig ,ekxr ozpy mcew xiyrdy ipry `ed oice ,eilr ekxr oiicre

.xiyr jxr zzl
e ,miyng ekxry mixyr oa ipr :dpynd dtiqenåéãéa eéäwxLîç ¨§¨¨¨¥
,úçà àlà ïúBð Bðéà ,øîBà øéàî éaø ,íéòìñoi` xy`ky meyn §¨¦©¦¥¦¥¥¥¤¨©©

.rlqa ekxr ici `vei ,ekxr itk el,ïlek úà ïúBð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¨
yi m` la` ,rlq zzl leki ,rlqn xzei el oi` xy`k wxy meyn

.el yiy dn lk zzl jixv ,rlqn xzei el
:zx`ane dpynd zxfegàìå ,òìqî úeçt [ïéëøòa] (ïéëøòð) ïéà¥¨¡¨¦¨¦¤©§Ÿ
òìñ íéMîç ìò øúé. ¤¤©£¦¦¤©

àøîâ
dpyna epipy :rlqn zegt oikxra oi`y micnl oipn zx`an `xnbd

y.òìqî úeçt ïéëøòa ïéà:`xnbd zxxanïìðîepcnl okidn - ¥¨¡¨¦¨¦¤©§¨¨
:`xnbd daiyn .df oicáéúëc,(dk fk `xwie) oikxr zyxtaìëå' ¦§¦§¨

,'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò,xzeia ohwd jxrd `edey epcnllìk ¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤¨
éøòî äzàL ïéëøò,ì÷Mî ïéúeçt eäé àì C.rlq epiid lwye £¨¦¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤¤

jynda epipyy dn epcnl okidn :x`al `xnbd dtiqenøúé àìå§Ÿ¤¤
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המשך בעמוד ככ



xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oikxr(ycew zay meil)

m` la` :x`ane dad` xa `c` ax jiynnïúðdligzaòaøà ¨©©§©
mirlqå ,äðBLàøìrlq ozp okn xg`léãé ,äiðMì úçàmelyz ¨¦¨§©©©§¦¨§¥

d,àöé äiðLj` ,melyzd zra el didy dn lk z` ozpy meynéãé §¦¨¨¨§¥
d melyz,àöé àì äðBLàøc meynäðBLàøì ïãaòLî eälek- ¦¨Ÿ¨¨§§©§§¨¨¦¨

zzl el dide ,dpey`xl micareyn eid mirlqd zyng lky
.drax` wx ozpe mlek z` dpey`xl

zaa minrt izy jixrnd ipr ly epic dn wtzqn dad` xa `c` ax
:zg`éðL øîàå íéòìñ Lîç Bãéa eéä ,äáäà øa àãà áø éòä¥©£¨©©£¨¨§¨¨¥§¨¦§¨©§¥

eäî ,úçà úáa éìò éëøòxn`p m`d ,epic dn -yúáác ïåék £¨©¨©§©©©©¥¨¦§©
ïñôz éããä ék ,øãð úçàmirlqd zynge ,cgi eqtz mixcpd ipy - ©©¨©¦£¨¥¨§¨

c el xn`i ekixrdl odkd `ayke ,mdipyl ecarzydézøz áéäé̈¦©§¥
éàäì àbìôe ézøúå éàäì àbìôedfl dvgne mirlq ipy oziy - ©§¨§©§©§¥©§¨§©

,dfl dvgne mirlq ipye.mdipy melyz ici `vieàîìc Bàe` - ¦§¨
c el xn`i `nyéàäì àéæç eäleëå éàäì àéæç eäleklky - §©§¨§©§§©§¨§©

mirlq ipya melyz ici `vi `le ,dfle dfl miie`x mirlqd zyng
.dvgne

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dpyna epipy'åë øúé àìå òìqî úeçt ïéëøòa ïéàmiyng lr ¥¨£¨¦¨¦¤©§Ÿ¤¤

.rlq
oikxra oi`y oicd z` aey dpynd dzpy recn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .rlq miyng lr xzei `le rlqn zegtänì ez àä̈¨¨
éìok epipy ixde ,df oic aey zepyl dpynd dkxved recn - ¦

:`xnbd daiyn .dpynd zligzaïì òîLî÷ àäd`a dpynd - ¨¨©§©¨
wxy eprinydlàkéìc àeä òìqî úeçt,oikxra oi` -øúé àä ¨¦¤©§¥¨¨¤¤
àkéà òìñ ìòdn itl oecipd ipre ,oikxra yi rlqn xzei la` - ©¤©¦¨

.ekxr xeriyn zegt `edy s` ,rlqn xzei zzl leki ,zbyn eciy
okewxàkéìc àeä íéMîç ìò øúé,oikxra oi`y -úeçt àä ¤¤©£¦¦§¥¨¨¨

àkéà íéMîçîzegt zzl leki miyng ekxry ipre ,oikxra yi - ¥£¦¦¦¨
,miyngnïðaøk àîúñe,minkgk epzpyn z` mezql `pzd `ae - §¨¨§©¨¨

.xi`n iaxk `le

äðùî
hrende daexnd xeriyd z` zx`and zncewd dpynd ab`
xeriye dlrnl xeriy ea yiy sqep oic epzpyn d`ian ,oikxray

.dhnl
Daf didi mC daf didz iM dX`e' (hi eh `xwie) dcp z`neha xn`p§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨
dyxt dze`a xn`p cer .'ebe 'DzCpa didY mini zraW ,DxUaA¦§¨¨¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
,DzCp zr `lA miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' ,(gk ,dk eh my)§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨
d`nh didY DzCp iniM Dz`nh aFf ini lM DzCp lr aEfz ik F`¦¨©¦¨¨¨§¥ª§¨¨¦¥¦¨¨¦§¤§¥¨
ipye .'xdhY xg`e mini zraW DN dxtqe DaFGn dxdh m`e' .'`ed¦§¦¨£¨¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦§©©¦§¨
dy` lky .daf z`nehe dcp z`neh ,md dy`a mc z`neh ipin
zligzn minid zray lk ,dpey`x mrt mc ze`xl dligzny
ini `"i miligzn el` mini xg`le ,dzecp inil miaygp dzii`x
didi mda d`xz m`y ,daif zii`xl miie`xd mini xnelk ,daif
mini aey miligzn el` mini `"i xg`le .dcpk `le dafk dpic
,mini zray dcp dyriz d`xz m`y ,zecp zii`xl miie`xd
dxez oicne .dzecp zii`xl ipinyd meidn daif ini `"i aey eligzie
dray xg`l zxdhp dcpdy .daif z`nehn dcp z`neh dwelg
miiwp zeidl mikixv el` mini dray oi`e ,dzii`x zligzn mini
seqa wx ze`xl dwiqtde mleka dz`x m` s` `l` ,mc zii`xn
.dz`nehn zxdhpe ipinyd dlila zlaeh `id ixd ,iriayd meid
daf .dlecb dafe dphw daf ,d`neh ipin ipy epivn dafa z`f znerl
meid ly eneie elil eid m`e ,dzaif inin cg` mei d`exd `id dphw
oke .zxdhpe df meia zlaeh `idy dpic ,mc zii`xn miiwp zxgnly
ly eneie elil eid m` ,ea ze`xl dwiqtde ipyd meia mb dz`x m`
.zxdhpe df meia zlaeh `idy dpic ,dii`xn miiwp eixg`ly meid
,'mei cbpk mei zxney' diexwd `id mipy e` cg` mei dz`xy ef dafe
mda dz`xy miineid e` meid cbpk zeiwpa cg` mei xenyl dilr ik

a mc dz`x m` j` .xdhdle leahleinin mitevx mini dyly
`la miiwp mini dray xetql dilre ,'dlecb daf' `id ixd dzaif

.dz`nehn xdhdle leahl dleki `id f` wxe ,mc zii`x
dzaife dzecp ini oeayg z` dcai`y dy`a dpc epiptly dpynd
e` zecp ini zrayn `ed dz`xy meid m` zrcei dpi`e ,mc dz`xe
iznn xnelk ,'dzecp gzt'l zxfeg `id izni`n ,daif ini `"in
ini `"ie zecp ini dray ly reaw xcq aey zepnl ligzdl lkez

.daif
äòáMî úeçt äòBha çút ïéàzrcei dpi`e mc dz`xy dy` - ¥¤©©¨¨¦¦§¨

ini zepnl zxfeg dpi` dzaif inia e` dzecp inia ef dii`x dzid m`
,dzii`xl miiwp mini dray zegtl dilr exariy cr zecpåok §

mlerlàì`id dkixvøNò äòáL ìò øúéick dii`xn miiwp mini Ÿ¤¤©¦§¨¨¨
.dzecp inil xefgl

àøîâ
wtq llkn drehd z`vei izn ,dagxda zhxtn epiptly `ziixad
zegta wtq llkn z`vei `id izne ,miiwp mei xyr dray xg`l wx

:jkn,ïðaø eðzd dy`äòBèdzaife dzecp ini oeaygaäøîàL ¨©¨¨¨¤¨§¨
ãçà íBé'mc,'éúéàø àîèini 'fn `ed df mei m` zrcei dpi`e ¤¨¨¥¨¦¦

,dzaif ini `"in e` dzecpøNò äòáL dçútzxfeg `id ixd - ¦§¨¦§¨¨¨
exariy xg`l wx dzecp gztlmiiwp mini xyr dray dilr

,`id zecp zii`x i`cea ,el` mini xg`l aey d`xz m`e ,dii`xn
ini zligza dpey`xd dzii`x dzid m` ixdy .daif zii`x `le
ini elk dii`xd mei caln mini dxyr xg`l xaky `vnp ,daif
dlah oldl d`x] dzecp inin i`cea `ed g"id meid ok m`e ,dzaif
miie`xd minia dpey`xd dzii`x dzid m` s`e .[a dxey `
g"i md dii`xd mei mr cgiy] miiwp mini f"i xg`l `ld ,dzecpl
,mdixg`ly daifd ini `"ie zecpd ini zray exar xak [mini
d`x] dzecpl miie`xd minid aey miligzn g"id meiay `vnpe
dzii`x xg`ly f"id meia d`xz m` la` .[` dxey ` dlah oldl
.wtq llkn `vz `l oiicr ,[dzii`xl g"id meia xnelk] dpey`xd
meidy `vnp ,dzecp ini zligz dpey`xd dzii`x dzid m` oky
` dlah oldl] dzaif ini ly `"id mei `ed aey dz`x eay f"id
meidy `vnp ,dzaif inia dpey`xd dzii`x dzid m`e .[` dxey
m`y oky lke .[a dxey ` dlah oldl] dzecp inin xak `ed f"id
wtq zecp wtq llkn d`vi `l oiicry f"id meid iptl aey dz`x

.daif
dxn` m` mbeíéîé éðL'mc'éúéàø àîèmini eid m` zrcei dpi`e §¥¨¦¨¥¨¦¦

,dcp inin e` daif inin el`dçútxfeg [dzecp ini zligz xcq-] ¦§¨
xg`løNò äòáLzligzn mixyrd meia xnelk ,miiwp mini ¦§¨¨¨

zii`x `le `id zecp zii`x i`cea okn xg`l d`xz m`e ,dzii`x
xak dzecp ini zligza dpey`xd dii`xd dzid m` ixdy .daif
mr cgi mini g"i mdy] miiwp mini f"h xg`l daif inie zecp ini elk
xaky `vnpe ,[daif ini `"ie zecp ini mdn draye ,dzii`x ini ipy
m`e .[` dxey a dlah oldl d`x] dzecp ini miligzn f"id meidn
mdy ,miiwp mini dryz xg`l `ld daif ini zligza dzii`x dzid
ini eligzde dzaif ini elk xak ,dii`xd ini ipy mr cgi mei `"i

dlah oldl d`x] dzecpenvr f"id meia d`xz m` la` .[a dxey a
,wtqa `id oiicr ,okl mcew e` [dzii`x zligzn h"id meid `edy]
mdipy e` [a dxey a dlah] daif inin dii`xd ini ipy eid m` oky
la` ,dzecp inin `ed f"id meid ok` [` dxey a dlah] zecp inin
ipyd meide ,daif ini `"i seqa dii`xd ly oey`xd meid did m`
mini dray xg`l wx dzaif ini miligzny `vnp ,zecp ini zligz

.[b dxey a dlah] daif inin `ed oiicr f"id meide ,ipyd meidn
dxn` m` mbeìL'íéîé äLmcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfeg §Ÿ¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
øNò äòáLzligzn cg`e mixyrd meia xnelk ,miiwp mini ¦§¨¨¨

d`x] dzecp ini zligz el` mini dyly eid m` oia oky .dzii`x
oiae [a dxey b dlah d`x] dzaif inin eid m` oiae [` dxey b dlah
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המשך בעמוד נק

oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äðåùàøì òáøà ïúðici `vi `l Ð dligz dpey`xd lr odkd ekixrdy Ð

,jxrd lk z` ozep Ð xiyrde xfg m`e .opaxk ,diciac dn lk azinl irac ,dpey`x

.`id melk e`l `ziinw dpizpc'åë éàäì àéæç åäìåëoikxrd on cg` oiicre Ð

.eilràëéà òìñ ìò øúåé àäyng ecia eid m`c .rlq miyng `kilc ab lr s` Ð

rlq lr xzei epiidc ,mlek ozep Ð mirlq

xi`n iaxlc ,opaxk `nzqe .miyngn zegte

zegte rlq lr xzei `diy ci byd `kil

e` `l`] ,miyng ekxry ina miyngn

.rlq e` [miyngäðùîçúôzligz Ð

Ð meid dz`x :`ziixe`c dcp oic dfy .zecp

dpen Ð mipy dz`x ,`ede dyy dpen

dwqte dray lk dz`x elit`e .ode dyng

iriay meine .zynyne zlaeh Ð axrl

m`y ,mei xyr cg` daif ini oiied jli`e

mei zxney Ð mipy e` cg` mei oda dz`x

dyly oda dz`x m`e .zlaehe mei cbpk

dxitq dperhe ,dxenb daf `ied Ð oitevx

ycg daef ini ekyn m`e .oaxwe miiwp dray

cr zecp zligzl zxfeg dpi` Ð dpy e`

miiwp dray dayi .miiwp dray ayzy

dyy dpene ,dcp zligz `ied Ð dz`xe

`l m`e .yxetnd lkk dpiiprl zxfeg ,`ede

Ð oitevx dyly mei xyr cg` oze`a dz`x

dz`x oia ,ok ixg` d`xzyke .daf dpi`

zligz `ied Ð dzii`x dwigxdy oia jenq

dpi` Ð oitevx dyly d`xz elit`e .dcp

`l` aef ini oi`y ,ode drax` `l` dpen

df dcp seq oiay mei xyr cg` oze`a

dklda yxetn oke ,d`ad dcp zlgzl

.(`,ar) dcp zkqn ly dpexg`çúô ïéà
äòáùî úåçô äòåèádz`xy dreh Ð

,zcner dzcp inia m` zrcei dpi`e ,meid

oi` Ð daif ly mei xyr cg` oze`a m`

.miiwp drayn zegta dzecp gztl zxfeg

øùò äòáù ìò øúåé àìåyxtnck ,miiwp Ð

.`xnbaàøîâéúéàø àîè ãçà íåé äøîàù äòåè ïðáø åðúaefd ini xyr cg` oze`a m` ,`ede dyy zepnl dkixve `ed zecp zligz inia m` zrcei dpi`e ,meid Ð

.mei cbpk mei `l` xenyl dkixv dpi`e `edøùò äòáù äçúô.`ede dyy zepnl ,dzecp gztl zxfeg f` Ð df mein cal xyr dray xg`l cr d`xz `l m`y Ð

dwigxde ,aefd ini dzvi mei xyr cg` elky oeik ,did daif ini zligzn dz`xy df mei m`c ,aefd ini ly wtqn dzvi df mein cal xyr dray xg`l jytp dnnc

ini znlydl dyy exar ixdy ,aefd ini dzvi ok it lr s` Ð `id dcp zligz df meiy xn`z m` elit`e .`id dcp zligze ,xyr dray xg`l cr dz`x `ly ,dzii`x

mei m` wtqd on dzvi `l Ð xyr dray meia d`xz m` la` .`id dcp zligz Ð dz`xyk xyr dray xg`le .xyr dray ixd Ð dcpl dcp oiay xyr cg`e ,dzecp

,`ed dcpl dcp oiay mei xyr cg` seq Ð ea dz`xy xyr dray meie ,did dcp inil oey`x Ð dz`xyk epiptl z`ay df mei `ny :xnel yic ,daif mei e` `ed dcp

dkixve ,`ed dcp zligz Ð ea dz`xy xyr dray meie ,aefd inin dzvi mei xyr cg` elkyke ,`ed daif inin epiptl dz`ay oey`x mei `ny e` .xeniy dkixv dpi`e

mlerly ,c`n `id zlwlewn ef dwitqa `idy onf lke .miiwp xyr dray ayzy cr mlerl cenrz ef `witqae .xyr dray mcew d`xz m` oky lke .`ede dyy zepnl

dray dkixve ,od aef ini :xn`p Ð oitevx dyly d`xzyke .`ede dyy dkixve ,dcp zligz :xn`p Ð xyr dray ini el` jeza cg` mei d`xzyky ,wtqn dilr xingp

Ð d`xz m` dray seqale ,ode drax` dpnz Ð oitevx dyly d`xz m`e ,dcp zligz i`cec ,xingdl oi` Ð xyr dray xg`l la` .lk`p epi`e ,wtqn oaxwe miiwp

.daf `dz dyly meie ,mei cbpk mei xenyzøùò äòáù äçúô éúéàø àîè íéîé éðùdcp zligz Ð xyr dray xg`l cr d`xz `l m`y .elld mini ipyn cal Ð

seql dz`xe dwigxdyke ,mipyd xg` mini dryzl aefd ini mdl elk ixd Ð aefd inin elld mini ipy m` :jytp dnn ,`iddcp zligz m`e .dcp zligz Ð xyr dray

zligzl mixyr mei `edy ,xyr dray xg`l cr dz`x `ly efe ,xyr dpeny `l` opi` aefe zecp iniy ,mipyd xg` xyr dyy seql aefe zecp ini mdl elk ixd Ð `id

mipyd xg` xyr dyy seqle ,eid dcp zligz mini ipy el` `nyc ,wtqd on dzvi `l Ð okl mcew oky lke ,xyr dray meia d`xz m` la` .`id dcp Ð wtqd zii`x

zeaife zecp ini elk `le ,dcp zligz ipyde ,did daif ly xyr cg` seq minid ipyn cg` `ny e` .`id dcp zligz Ð xyr dray meia dz`xy efe ,aefe zecp ini elk Ð

zcner xyr drax`e xyr dyly meia d`xz m` oebk ,mcew d`xz m` oky lke .wtqa `id ixde ,`id daif seq Ð xyr dray meia dz`xy efe ,xyr dray xg`l cr

dyly meie ,eid dcp zligz minid ipy `ny e` .`id dcp zligz Ð xyr dyly mei cr aey dz`x `ly efe ,eid aef ini seq epiptl dz`ay elld mini ipy `nyc ,wtqa

.miiwp xyr dray ayzy cr ,mlerl `id df wtqa oke .mei cbpk mei xenyze ,`ed aefd ini ly ipiny Ð df xyrøùò äòáù äçúô éúéàø àîè íéîé äùìùenk Ð

daif seq Ð df xyr dray meie ,dcp zligz iyilyde daif seq eid dylydn mini ipy `ny :xnel yie ,wtqa zcner Ð envr xyr dray oebk ,okl mcew la` .izyxity

on dzvi xyr dpeny meil la` .`ed dcp zligz df xyr dray meie ,aefe zecp ini elk dylydn cal xyr dyng seqle ,eid dcp zligz dylyd olek `ny e` .`ed

.jytp dnn wtqdøùò äùù äçúô 'åëå íéîé äòáøàelk ixd Ð eid dcp zlgz m` :jytp dnn ,wtqd on dzvi Ð jpdn cal xyr dyy xg`l cr d`xz `l m`y Ð

mipyde daif seq eid odn mipy :xn`z m`e .`id dcp zligz eiykre ,xyr dyy mcew elky oky lk Ð eid aef ini m`e ,elld drax` xg` xyr drax` seql aefe zecp ini

m`c .xyr dray seq cr elk `le ,dcp zligz iriaxde ,eid daif seq dylyd `ny :xninl `kil `de .aefe zecp ini elk xyr dyy seql ,ok it lr s` Ð dcp zlgz

ayzy cr dcp zligz zeidl daif icin mlerl `vz `le ,`id daf Ð daif inia oitevx dyly dz`xy oeikc .dcp zligz dpi` iriaxa dz`xyk Ð daif seq eid dylyd

Ð xyr dyy meia elit` ,okl mcew d`xz m` la` .dzecp zligzl dxfg miiwp dray dayiy xg`le ,'ebe "dxtqe daefn dxdh m`e" (eh `xwie) aizkck ,miiwp dray

seqa dwetql `ki`,daif seq e` dcp zligz eid drax`d `ny e` .daif seq xyr dyy meie ,dcp zligz mipyde ,daif seq eid drax`dn mipy `nyc ,dcp zligze daif

.aefe zecp inin dzvi xakeøùò äùîç äçúô éúéàø àîè íéîé äùîçm` ,envr xyr dyng mei la` .d`xz m` ,`id dcp zligz xyr dyng xg`l :jytp dnn Ð

mipey`xd mipy dl opiwtqn `ziixa dlek oke .`ed aefd ini seq df xyr dyng mei oiicre ,zecp ini dylyde daif seq eid dyngdn mipy `nyc ,wtq `ied Ð ea d`xz

,`zyde .miiwp dray dayi `ly onf lk zecp ini ipixg` eed `l ez Ð daif seq odn dyly zxn` i`c ,iwetql `kil ikdn ith la` .zecpd on mipexg`de ,daif seqa
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קלז oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äðåùàøì òáøà ïúðici `vi `l Ð dligz dpey`xd lr odkd ekixrdy Ð

,jxrd lk z` ozep Ð xiyrde xfg m`e .opaxk ,diciac dn lk azinl irac ,dpey`x

.`id melk e`l `ziinw dpizpc'åë éàäì àéæç åäìåëoikxrd on cg` oiicre Ð

.eilràëéà òìñ ìò øúåé àäyng ecia eid m`c .rlq miyng `kilc ab lr s` Ð

rlq lr xzei epiidc ,mlek ozep Ð mirlq

xi`n iaxlc ,opaxk `nzqe .miyngn zegte

zegte rlq lr xzei `diy ci byd `kil

e` `l`] ,miyng ekxry ina miyngn

.rlq e` [miyngäðùîçúôzligz Ð

Ð meid dz`x :`ziixe`c dcp oic dfy .zecp

dpen Ð mipy dz`x ,`ede dyy dpen

dwqte dray lk dz`x elit`e .ode dyng

iriay meine .zynyne zlaeh Ð axrl

m`y ,mei xyr cg` daif ini oiied jli`e

mei zxney Ð mipy e` cg` mei oda dz`x

dyly oda dz`x m`e .zlaehe mei cbpk

dxitq dperhe ,dxenb daf `ied Ð oitevx

ycg daef ini ekyn m`e .oaxwe miiwp dray

cr zecp zligzl zxfeg dpi` Ð dpy e`

miiwp dray dayi .miiwp dray ayzy

dyy dpene ,dcp zligz `ied Ð dz`xe

`l m`e .yxetnd lkk dpiiprl zxfeg ,`ede

Ð oitevx dyly mei xyr cg` oze`a dz`x

dz`x oia ,ok ixg` d`xzyke .daf dpi`

zligz `ied Ð dzii`x dwigxdy oia jenq

dpi` Ð oitevx dyly d`xz elit`e .dcp

`l` aef ini oi`y ,ode drax` `l` dpen

df dcp seq oiay mei xyr cg` oze`a

dklda yxetn oke ,d`ad dcp zlgzl

.(`,ar) dcp zkqn ly dpexg`çúô ïéà
äòáùî úåçô äòåèádz`xy dreh Ð

,zcner dzcp inia m` zrcei dpi`e ,meid

oi` Ð daif ly mei xyr cg` oze`a m`

.miiwp drayn zegta dzecp gztl zxfeg

øùò äòáù ìò øúåé àìåyxtnck ,miiwp Ð

.`xnbaàøîâéúéàø àîè ãçà íåé äøîàù äòåè ïðáø åðúaefd ini xyr cg` oze`a m` ,`ede dyy zepnl dkixve `ed zecp zligz inia m` zrcei dpi`e ,meid Ð

.mei cbpk mei `l` xenyl dkixv dpi`e `edøùò äòáù äçúô.`ede dyy zepnl ,dzecp gztl zxfeg f` Ð df mein cal xyr dray xg`l cr d`xz `l m`y Ð

dwigxde ,aefd ini dzvi mei xyr cg` elky oeik ,did daif ini zligzn dz`xy df mei m`c ,aefd ini ly wtqn dzvi df mein cal xyr dray xg`l jytp dnnc

ini znlydl dyy exar ixdy ,aefd ini dzvi ok it lr s` Ð `id dcp zligz df meiy xn`z m` elit`e .`id dcp zligze ,xyr dray xg`l cr dz`x `ly ,dzii`x

mei m` wtqd on dzvi `l Ð xyr dray meia d`xz m` la` .`id dcp zligz Ð dz`xyk xyr dray xg`le .xyr dray ixd Ð dcpl dcp oiay xyr cg`e ,dzecp

,`ed dcpl dcp oiay mei xyr cg` seq Ð ea dz`xy xyr dray meie ,did dcp inil oey`x Ð dz`xyk epiptl z`ay df mei `ny :xnel yic ,daif mei e` `ed dcp

dkixve ,`ed dcp zligz Ð ea dz`xy xyr dray meie ,aefd inin dzvi mei xyr cg` elkyke ,`ed daif inin epiptl dz`ay oey`x mei `ny e` .xeniy dkixv dpi`e

mlerly ,c`n `id zlwlewn ef dwitqa `idy onf lke .miiwp xyr dray ayzy cr mlerl cenrz ef `witqae .xyr dray mcew d`xz m` oky lke .`ede dyy zepnl

dray dkixve ,od aef ini :xn`p Ð oitevx dyly d`xzyke .`ede dyy dkixve ,dcp zligz :xn`p Ð xyr dray ini el` jeza cg` mei d`xzyky ,wtqn dilr xingp

Ð d`xz m` dray seqale ,ode drax` dpnz Ð oitevx dyly d`xz m`e ,dcp zligz i`cec ,xingdl oi` Ð xyr dray xg`l la` .lk`p epi`e ,wtqn oaxwe miiwp

.daf `dz dyly meie ,mei cbpk mei xenyzøùò äòáù äçúô éúéàø àîè íéîé éðùdcp zligz Ð xyr dray xg`l cr d`xz `l m`y .elld mini ipyn cal Ð

seql dz`xe dwigxdyke ,mipyd xg` mini dryzl aefd ini mdl elk ixd Ð aefd inin elld mini ipy m` :jytp dnn ,`iddcp zligz m`e .dcp zligz Ð xyr dray

zligzl mixyr mei `edy ,xyr dray xg`l cr dz`x `ly efe ,xyr dpeny `l` opi` aefe zecp iniy ,mipyd xg` xyr dyy seql aefe zecp ini mdl elk ixd Ð `id

mipyd xg` xyr dyy seqle ,eid dcp zligz mini ipy el` `nyc ,wtqd on dzvi `l Ð okl mcew oky lke ,xyr dray meia d`xz m` la` .`id dcp Ð wtqd zii`x

zeaife zecp ini elk `le ,dcp zligz ipyde ,did daif ly xyr cg` seq minid ipyn cg` `ny e` .`id dcp zligz Ð xyr dray meia dz`xy efe ,aefe zecp ini elk Ð

zcner xyr drax`e xyr dyly meia d`xz m` oebk ,mcew d`xz m` oky lke .wtqa `id ixde ,`id daif seq Ð xyr dray meia dz`xy efe ,xyr dray xg`l cr

dyly meie ,eid dcp zligz minid ipy `ny e` .`id dcp zligz Ð xyr dyly mei cr aey dz`x `ly efe ,eid aef ini seq epiptl dz`ay elld mini ipy `nyc ,wtqa

.miiwp xyr dray ayzy cr ,mlerl `id df wtqa oke .mei cbpk mei xenyze ,`ed aefd ini ly ipiny Ð df xyrøùò äòáù äçúô éúéàø àîè íéîé äùìùenk Ð

daif seq Ð df xyr dray meie ,dcp zligz iyilyde daif seq eid dylydn mini ipy `ny :xnel yie ,wtqa zcner Ð envr xyr dray oebk ,okl mcew la` .izyxity

on dzvi xyr dpeny meil la` .`ed dcp zligz df xyr dray meie ,aefe zecp ini elk dylydn cal xyr dyng seqle ,eid dcp zligz dylyd olek `ny e` .`ed

.jytp dnn wtqdøùò äùù äçúô 'åëå íéîé äòáøàelk ixd Ð eid dcp zlgz m` :jytp dnn ,wtqd on dzvi Ð jpdn cal xyr dyy xg`l cr d`xz `l m`y Ð

mipyde daif seq eid odn mipy :xn`z m`e .`id dcp zligz eiykre ,xyr dyy mcew elky oky lk Ð eid aef ini m`e ,elld drax` xg` xyr drax` seql aefe zecp ini

m`c .xyr dray seq cr elk `le ,dcp zligz iriaxde ,eid daif seq dylyd `ny :xninl `kil `de .aefe zecp ini elk xyr dyy seql ,ok it lr s` Ð dcp zlgz

ayzy cr dcp zligz zeidl daif icin mlerl `vz `le ,`id daf Ð daif inia oitevx dyly dz`xy oeikc .dcp zligz dpi` iriaxa dz`xyk Ð daif seq eid dylyd

Ð xyr dyy meia elit` ,okl mcew d`xz m` la` .dzecp zligzl dxfg miiwp dray dayiy xg`le ,'ebe "dxtqe daefn dxdh m`e" (eh `xwie) aizkck ,miiwp dray

seqa dwetql `ki`,daif seq e` dcp zligz eid drax`d `ny e` .daif seq xyr dyy meie ,dcp zligz mipyde ,daif seq eid drax`dn mipy `nyc ,dcp zligze daif
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mipey`xd mipy dl opiwtqn `ziixa dlek oke .`ed aefd ini seq df xyr dyng mei oiicre ,zecp ini dylyde daif seq eid dyngdn mipy `nyc ,wtq `ied Ð ea d`xz
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mini ipy dilr exare ,iyily mei cr dzecp

mini dyng dl e`lniyke .dzecpn

epiidc ,xyr cg` cere ,dzecp milydl

.dzecp gzt `vnz Ð mini xyr dyy
`le
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oikxr(ycew zay meil)

dxn` m`eøNò íéðL','izi`x minidçútxfegxg`läðBîL §¥¨¨¦§¨§¨
i`cea ef ixd dzii`x seqn iriyzd meia dz`x m`e ,miiwp mini
eid dzii`x ly mipey`xd minid ipy m` elit` oky .dcp zii`x
drayd mdixg`y dii`xd ini zxyr jezne ,daif ini seq
mewn lkn ,daif ini mipexg`d dylyde dcp ini md mipey`xd
d`x] dzcp ini aey miligzne dzaif ini elk mini dpeny xg`l

.[b dxey ` dlah
dxn` m`eìL'øNò äL,'izi`x minidçútxg`l xfegäòáL §Ÿ¨¨¨¦§¨¦§¨

,dzaif ini seq mipey`xd minid ipy eid m` elit` oky ,miiwp mini
drax` cere zecp ini dray eid mdixg`ly mei xyr cg` jezne
,miiwp mini dray xg`l daife zecp ini g"i oipn dlk `ld ,daif ini

.[b dxey a dlah d`x] zecp inin i`cea `ed ipinyd meide
,xac ly ellkïéàLxfegçútzecpd iniad dy`äòBhdpeayga ¤¥¤©¨¨

aäòáMî úeçô,miiwp miniàìåaøNò äòáL ìò øúé,miiwp mini ¨¦¦§¨§Ÿ¤¤©¦§¨¨¨
`id xzei e` mini xyr drax` dz`x m`y s`e .epzpyn ixack
lkn ,dlecb daf i`cea `ide mini drayn zegta wtq icin z`vei
x`eank ,miiwp dray xg`l `l` dzecp gztl zxfeg dpi` mewn

.(`"r) lirl
minid oipny xaqe ,dpynd ixaca dligza drh dad` xa `c` ax
drehd dy`d z` xizdl oiprl xn`p dnecke f"he f"i ly miiwpd

:oldlck dywd ok lre ,dlraläáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨
éàä élek éì änì ,àáøì-,el`d minid lk z` jixv recnéðîéz §¨¨¨¨¦¥©¦§¥

äòáLmiiwpéøzLúådaf `id m` elit` ixdy ,dlral [xzeze-] ¦§¨§¦§§¥
.jka dl ic dlecbdéì øîàdxizdl ick df oipn xn`p `l ,`ax ¨©¥

`l` ,dlralïðéøîà÷ dçúôe äcð éãéì dðewúìel` mini - §©¨¦¥¦¨¦§¨¨¨§¦©
oky .daife zecp ini ly reaw xcql dxifgdle dpwzl ick mikxvp
dii`x lka mlerl zrcl lkez `l df mini oipn xetqz `ly cr

.lirl x`eank ,daif zii`x e` dcp zii`x `id m`d d`xzy
:mze` zxxane daf oaxw oica `ziixad ixac z` d`ian `xnbd

,ïðaø eðzdz`nehn dxdhpe mini dray dxtqy xg`l dlecb daf ¨©¨¨
,dlerl cg`e z`hgl cg` ,dpei ipa ipy e` mixez ipy d`ian

e .mipdkl zlk`p z`hgde ,gafnd iab lr lilk zxhwen dlerdìk̈
miypdúBòBhäody ozcp gztaïaø÷ úBàéáî ,úBáæ,dafåoaxw ©¨§¦¨§¨§
oz`hgìëàð Bðéà`l` zhgyp dpi` serd z`hg ixdy .mipdkl ¥¤¡¨

`l` wlnpy ser lek`l mipdkl dxezd dxizd `le ,zwlnp
zeaf wtq od el` zerehy xg`ne ,dliap `ed oilega la` ,miycwa
ody serdy `vnp ,wtqn `l` oaxwa zeaiig opi`e zecp wtq
wtq meyn dlik`a xeq` `ede ,oileg wtq oaxw wtq `ed ze`ian

.dliapî õeçy da epipyy mei xyr dyly dz`xy efdçút ¦¦§¨
å ,äòáLy da epipyy mei xyr mipy dz`xy efn uegdçút ¦§¨§¦§¨
L ,äðBîLod ok lre ,zeaf i`ce odizyïaø÷ úBàéán,i`ceìëàðå §¨¤§¦¨§¨§¤¡¨

.mipdkl opaxw
:'zeaf zerehd lk' `ziixad oeyl lr `xnbd dywneèà[ike-]ìk ¨¨

,úBáæ úBòBhä.oda yi daif yyg wx `l` ,zeaf i`ce opi` ixdeeúå ©¨§
zeafk opic zerehd lky `ziixad zxne` ji` ,dyw cere -

wx dz`xy drehd ike ,wtqn oaxw ze`ianeíéîé éðLe ãçà íBé¤¨§¥¨¦
,àéä ïaø÷ ééeúéà úadpi` dzaif inia ok dz`x m` elit` ixde ©¦¥¨§¨¦

:`xnbd zvxzn .oaxwa zaiig dpi`y dphw daf `l`àlà`ed jk ¤¨
,`ziixad ixac yexit,úBòBhä úBáæ ìkyiy zereh oze` xnelk ¨¨©

,zeaf od `ny oda wtzqdléáîõeç ,ìëàð Bðéàå ïaø÷ úBà §¦¨§¨§¥¤¡¨
,ìëàðå ïaø÷ úBàéánL äðBîL dçúôe äòáL dçútîody meyn ¦¦§¨¦§¨¦§¨§¨¤§¦¨§¨§¤¡¨

.zeaf i`ce

äðùî
el yiy oic cer epiptly dpynd d`ian zencewd zeipynd ab`

:dhnl xeriye dlrnl xeriymdae ,dxeza exn`p mirbp ipin dnk
lry mdn yie ,cin mi`nh mdy mdn yi .miza irbpe mc` irbp
.mxdhl e` mze`nhl okn jk xg`le mini zray mxibqdl odkd

a ïéàzxdhãçà òeáMî úeçt íéòâp,xbqd lyìò øúé àìå ¥§§¨¦¨¦¨©¤¨§Ÿ¤¤©
ìLúBòeáL äL.xbqd ly.`xnba mixacd ex`eaie §Ÿ¨¨

àøîâ
`edy xbqd oi`y epzpyna epipyy dn :`xnbd zyxtnúeçẗ

òeáMîa mixen` mixacd ,cg`,íãà éòâðmdl ic minrtly ¦¨©¦§¥¨¨
ly exya xera zrxv rbp d`xp m`y .cala cg` reay ly xbqda
,ig xya zign ekeza yiy e` ,rbpd jeza oal xry yi m` ,mc`
odkd exibqn el` mipniq ea e`xp `l m` j` .cin e`nhn odkd
mipniq ea e`xp m`e ,aey odkd ed`ex reayd seqae .mini dray
mini dray exibqn e`l m`e ,e`nhn rbpd [agxzd-] dyty e` el`
mipniq ea e`xp m`e ,aey odkd ed`ex ipyd reayd seqae .mitqep

nhn el`oi` ,dekna e` oigya `ed rbpd m`e .exdhn e`l m`e ,e`
oal xry ea d`xp reay xg`l m`e ,cg` reay `l` exibqn odkd
`ede .exdhn el` mipniq ea e`xp `l m`e ,e`nhn rbpd dyty e`
xdhp rbpd oi` oky ,'cg` reayn zegt mirbpa oi`' dpynd dzpyy

.deknae oigyay zrxva xbqd ly cg` reayn zegta
epzpyna epipyy dneìL ìò øúé àìå','úBòeáL äLaíézá éòâð §Ÿ¤¤©§Ÿ¨¨¦§¥¨¦

xbqd ly zereay dyly mikixv md minrtly ,mixen` mixacd
exibqne odkd ed`ex ,ziad zexiwa rbp d`xp m`y .mxdhl ick
exibqn rbpd dyt `l m` ,aey ed`ex reayd seqae ,mini zray
cnry e` rbpd dyt ipyd reayd seqa m`e ,mini dray cer odkd
[wilgdl] rivwdle zerbepnd mipa`d z` uelgl odkd devn epira
,ziad z` gehle zexg` mipa` odizgz zzle odizeaiaq z`
rbpd xfg `l iyilyd reayd seqa m`e .mini dray cer exibqne

.elek ziad z` uzep xfg m`e ,ziad z` odkd xdhn
:xen`d oipra dyxc d`ian `xnbd,àtt áø øîàmildza xn`p ¨©©¨¨

(f el),'dAx mFdY LhRWn l` ixxdM Lzwcv''ìà éøøäk Eú÷ãö' ¦§¨§§©§¥¥¦§¨¤§©¨¦§¨§§©§¥¥
éètLî' ,íãà éòâð elà.íézá éòâð elà 'äaø íBäz Eirbpa oky ¥¦§¥¨¨¦§¨¤§©¨¥¦§¥¨¦

el icy jka rxevnd mr `ed jexa yecwd dyer dlecb dwcv mc`
irbp la` ,e`nhl e` exdhl ick xbqd ly cg` reaya minrtl
ly zereay dyly jixv minrtl oky ,md miyw mihtyn miza

.mxdhl e` m`nhl ick xbqd
.xen`d aezkd ly eheyt xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

`ey:`xnbd zláéúk éàîa àø÷c déèLtly eheyt xacn dna - §¨¥¦§¨§©§¦
.df `xwn,äãeäé áø øîà,`id aezkd zernynyEú÷ãö àìîìà ¨©©§¨¦§¨¥¦§¨§

ddeab `idy 'déètLî éðôì ãBîòì ìëeé éî ,ìà éøøäkEmdy §©§¥¥¦©©£¦§¥¦§¨¤
k,øîà äaø .äaø íBäz,df `xwn ly eyexit `ed jkEú÷ãö §©¨©¨¨©¦§¨§

éètLnL éðtî ìà éøøäk.äaø íBäz E.mixacd ex`eai jenqae §©§¥¥¦§¥¤¦§¨¤§©¨
zyxtn .zxg` zwelgna ef mi`xen` zwelgn dlez `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ éàîa,daxe dcedi axazwelgnøæòìà éaøã §©¨¦§§¦§§©¦¤§¨¨
àðéðç éaøa éñBé éaøå.ewlgp,øîà øæòìà éaø ,øîzéàc §©¦¥§©¦£¦¨§¦§©©¦¤§¨¨¨©

yecwd ,mdizepeer cbpk l`xyi zeiekf z` mipf`nd ska milweyyk
`ed jexaLáBkick ,ceakd `qk zlign zgz zepeerd z` xizqne ¥

aEWi' (hi f dkin) xn`py ,zepeerd sk z` zeiekfd sk rixkzy¨
.'EpizpFr WAki Epngxie,øîà àðéðç éaøa éñBé éaøjexa yecwd §©£¥¦§Ÿ£Ÿ¥©¦¥§©¦£¦¨¨©

`edàNBðl zepeerd sk z` diabnesk rixkzy ick ,dlrn ¥
.'rWR lr xare oFr `Up LFnM l` in' (gi f my) xn`py ,zeiekfd¦¥¨Ÿ¥¨§Ÿ¥©¤©

:`xnbd zxne`eäaøxaeq,øæòìà éaøk`ed jexa yecwdy ©¨§©¦¤§¨¨
ok lre ,ceakd `qk zgz zepeerd z` yaeky ici lr oica epwicvn
dz`y ,'dax medz jihtyn'y meyn 'l` ixxdk jzwcv'y yxit
z` xnelk ,jihtyn z` xizqne yaek dz`y ici lr epwicvn

.ceakd `qk zgz epiidc dax medza ,epizepeeräãeäé áøåxaeq §©§¨
,àðéðç éaøa éñBé éaøkdiabny ici lr epwicvn `ed jexa yecwdy §©¦¥§©¦£¦¨

dyer dz`y dwcvd `lely ,yxit ok lre ,dlrnl zepeerd sk z`
leki did in zepeerd sk z` diabn dz`y jka l` ixxdk epnr
.dax medz cr zepeerd sk mirixkn eid oky ,jihtyn ipta cenrl
clen ly mixefgn xyr mipy `idy ,dpal zpy `id dxez ly dpy
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oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äðåîù äçúô øùò íéðùdpeny oexg`d oipnn dl elk ixd Ð eid daif seq mipey`xd mipy xn`z elit` :jytp dnn wtqd on dzvi miiwp dpeny dayiy xg`lc Ð

dylyde ,zecpl odn dray Ð dxyrde ,daif seq eid xyr mipyd on mipy :xnel yic ,`ed wtq envr ipiny mei la` .`id dcp zligze ,aefe zecp ini e`vie ,mini xyr

elkc ,mei xyr cg`n zegt dcp zligzl dcp seq oia oi`y ,dcp zligz dpi`e ,`ed xyr cg`d on oiicr Ð ea dz`xy df ipinye .dayi miiwp draye ,daf `iede ,aefl

meile ,daif ini ipinya eligzde ,zecp ini mdl elk dray seqle ,did dcp zligz xyr mipy ly oey`x meiy ,`id dcp zligz `ny e` .oexg`d oipnn mini xyr mipyd

`vnp ,dyng aef inin mdl ekld xyr mipy

dyy seqle .dyy seql aef ini mdl elkiy

miiwp [dray] dayi ixde ,aefe dcp ini elk

epiide .`ed dcp zligz df ipinye ,daifl

dzcp gztl xefgz `ly ,lecb lewlwe wtq

dl `iede `xcdc ,mei xyr dray xg`l cr

ipi`e ,izi`x `nh cg` mei :dxn`y dreh

m`e .daif inia m`e dcp inia m` zrcei

,mini dray df ipiny zii`x xg`l weqtz

Ð mei cbpk mei xenyl dvxze ,d`xze

seq ea dz`xy mei `ny :xn`pe dilr xingp

m` e` .`ed dcp zligz eiykre ,did daif

Ð mini drax` zepnl dvxze dyly d`xz

ipiny mei eze` `ny :xn`pe dilr xingp

aef inia eiykre ,did dcp zligz ea dz`xy

cr mlerl `id df wtqa oke .`id dafe `id

.miiwp dray ayzyäçúô øùò äùìù
äòáùseql opiwtqn i`nw (mini) ipy Ð

ixd ,miiwp draye xyr cg` edl eyt ,daif

.xyr dpenyúåçô äòåèá çúô ïéàù
äòáùîÐ xyr drax` dz`x elit`y Ð

,miiwp drayn zegta dgztl zxfeg dpi`

'f dayi `ly onf lk ,`id daf jytp dnnc

.daif icin `vz `l miiwpàãà áø äéì øîà
'åëådyye f"i jpd lkc xaqe irh `c` ax Ð

`xabl diixynl Ð xyr dynge xyr

.ixn`wäçúôå äãðdpnz zni`n rczy Ð

mini drax` e` dyly d`xz m`y .dcp ini

dl eidi jpi`e ,mde dyly `l` dpnz `l Ð

.mei zxney `dz xg` d`xz m`y ,aef iniúåáæ úåòåèä ìë,zeafa opiwetql opivnc lirlc jpda `ki`c jpd lk ,xnelk .zerehd zeaf lk `l` :yxtne dl jitn onwl Ð

.dafa dwetql `kil `nh inei `zlzn xivac ,`nh mini ipye `nh cg` mein xa edlek oebkïáø÷ úåàéáîdlerl cg`e z`hgl cg` mixez izy ,miiwp dray seql Ð

.eid zeaf `nyc ,daf oickìëàð åðéàådaixw dlerde .dliap `l` opi` oiweln oilegc ,dliap dzwilne ,oileg ef z`hge eid daif ini `l `nyc ,zlk`p dpi` z`hgd Ð

.`kil dacp z`hg la` .dacpl `dz Ð e`l m`e ,dzaegl `dz Ð `id daf m` ,i`pz lrìëàðå ïáø÷ úåàéáîù äðåîù äçúôå äòáù äçúôî õåç,jytp dnnc Ð

dz`xc oeikdray ,mini dxyr edl eyt `dc ,oexg`d oipnn daife zecp zlgz `ied ikd elit` Ð daif seql i`nw ipy zxn` inp i`c .edpip zeaf Ð oitevx xyr mipy

mini dyly :xninl `ki`c ,od zeaf wtq `ziinw edlek la` .od zeaf jytp dnn Ð daif seq ediipin dyly e` ,zecp zlgz eed i`nw i` oky lke .aefl dylye zecpl

.oexg`d oipnn daf `ied `l eze ,zeaf seqn i`nw inei ipyc ,`id daf e`l :xninl `ki`e .`id dafe ,eed daif jpdnúåáæ úåòåèä ìë åèà,`ed `nlra `yyg `de Ð

!edpip zeaf i`ce e`leúåòåèä úåáæ ìë àìà.jli`e izi`x `nh mini dylyn epiidc ,ezerh zngn aefa ewtql yiy lk :rnync Ðäðùîúåçôá íéòâðá øäåè ïéà
ãçà òåáùî.xbqdl Ðàøîâíãà éòâð.dyxta aizkck cg` reaya mda yi Ðíéúá éòâð`id ef Ð "odkd `ae odkd aye" :mipdk zxeza `ipzck ,zereay yly Ð

ozepe ghe dvewe ulegy oipn ,dipye oey`x reaya ,dfae dfa eipira rbpd cnr m`y oipne .'ek daiy s` Ð reay el ozepe ghe dvewe uleg d`ia dn ,d`ia `id ef daiy

.'eke epivn dn ,"odkd `ai `a m`e" "odkd `ae" :xnel cenlz Ð iyily reay epiide ,reay elíãà éòâð åìàdlecb dwcve ,hlgil m` xdhl m` cg` reaya oixxapy Ð

.ef `id'åë êú÷ãö àìîìà.onwl yxtnck Ðùáåë øîà øæòìà éáø .['åëå] éâìôéî÷ éàîáick ,ceakd `qk zlign zgz zeper xizqne yaek `ed jexa yecwd Ð

.zeikfd erixkiyàùåð.zeikfd erixkiy ick dlrnl zeperd sk diabne `yep Ðøæòìà éáøë äáøyaek dz`y dna epwicvn dz`y ,l` ixxdk jzwcv :xn`w ikde Ð

.dax medza ,zeper epiidc ,jihtyn xizqne[àðéðç éáøá] éñåé éáøë äãåäé áøåzeper diabn dz`y dwcv epl dyer dz`y ,l` ixxdk jzwcv `lnl` :xn`w ikde Ð

.dax medz cr oirixkn ediy ,jihtyn iptn cenrl lkei in Ðäðùîïéøáåòî íéùãç äòáøàî ïéúçåô ïéà.`xnba `nrh yxtn `lere .dpya mei miyly ly Ðúåçô
íéðùî.oziit`l ipy meil Ðùìù ìò øúåé àìåoziit` oi`y ,zay axra zet`p Ð zaya cg`a zeidl zxvr ly aeh mei lg .`l eze ,oilk`p oziit`l yly meil Ð

`edy ,aeh meia zelk`pe aeh mei axr zet`p Ð zayd ini x`yn cg`a zxvr lgyke .iyily meil epiidc ,oztepz xg`l aeh meia zelk`pe ,aeh mei `le zay `l dgec

.oziit`l ipy'åë íéðôä íçìcvik Ð?iyye zaya iying zeidl dpyd y`x ly miaeh mini ipy elg .oziit`l iriyz mei `edy zxg`d zayl oilk`pe zay axra oit`p

.eziit`l xyr cg` `edy ,dipy zaya lk`pe ,zaya xcqpe ,zaya iriaxa miptd mgl dt`p Ð zayaøùò íéðùì ìåîéð ïè÷cvik Ð?zay axr ly zeynyd oia clep

.aeh mei `le zay `l dgec dpi` dpnfa `ly dline ,dryz mei zay `vnp Ð `ed mei m`e ,dlil wtq mei wtq zeynyd oiac ,`ed iriyz `nyc ,zaya lenip epi` Ð

.ezcill xyr mipy `edy ,iyily mei cr lenip epi` Ð zay eze` xg` dpyd y`x ly miaeh mini ipy elg m`eàøîâ'åë äðåîù ìò øúåé øáòì íéîëçì äàøð àì
axe ,onwl dl yxtn `lere ,`zyd yxtn `le .opicar dpeny la` ,dpeny lr xzei oixiqg opicar `lc Ð oixaern miycg drax`n oizget oi` :ipzwc oizipznc `yixe Ð

.`lerc dil zi` `pedïë íàãoiay .dpyd y`x mcew `nei `zlz `zcg `xdiq iz` micw ,mi`iln dryz opicarc Ðmini drax` `ad ixyz clenl df ixyz clen

oixcqn ep`yke .zaya rax` meil zery dpenya `ad ixyz clen `vnp Ð zay lil zligza df ixyz clen m`e ,miwlg dyye miray ze`n dpenye zery dpenye

miraye dry zeci izye ivge mei mixyre dryz dpal ycgy ,xqg cg`e `ln cg` dpald zeclez xcqy .clend meia dpyd y`x rawp Ð xqg cg`e `ln cg` miycgd

mei dpyd y`x dgcp Ð mi`iln dray oiyer ep`yke .mei miylyn cg` ycge ,mixyre dryzn cg` yceg epiid ,mini dryze miyng miycg ipyl ixd .miwlg dylye

.mini dyly dgcp Ð mi`iln dryz m`e ,mini ipy dgcp Ð mi`iln dpeny m`e ,clend xg`l cg`
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àìå.miza irbp Ð zereay dyly lr xzi

ixnbl exdhp m` opirci `lc oipnifc

oey`xa cnr m`y oebk .zereay dyly cr

reay el ozpe ghe dvewe ulge ,ipyae

xfg `l m`e ,dvizp oerh Ð xfg m`y ,xg`

zereay ipya mlerl mc` la` .xedh Ð

xedh Ð ipy reaya cnr m`c ,eipic opirci

,ezxdh rcil oi` mini (dyyn) zegtae ,cin

.drayn zegt xbqd oi`c

êéèôùî,miza irbp Ð dax medz

ly xegi` icil `al oilekiy
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dðewúì :déì øîà !éøzLúå äòáL éðîéz ?éàä élek éì¦¥©¦§¥¦§¨§¦§§¦£©¥§©¨
,úBáæ úBòBhä ìk :ïðaø eðz .ïðéøîà÷ dçúôe äcð éãéì¦¥¦¨¦§¨¨¨§¦©¨©¨©¨©¨
dçúôe äòáL dçútî õeç ,ìëàð Bðéàå ïaø÷ úBàéáî§¦¨§¨§¥¤¡¨¦¦§¨¦§¨¦§¨
?úBáæ úBòBhä ìk ehà .ìëàðå ïaø÷ úBàéánL ,äðBîL§¨¤§¦¨§¨§¤¡¨©¨©¨
ìk ,àlà ?àéä ïaø÷ ééezéà úa íéîé éðLe ãçà íBé ,eúå§¤¨§¥¨¦©¦¥¨§¨¦¤¨¨
dçútî õeç ,ìëàð Bðéàå ïaø÷ úBàéáî úBòBhä úBáæ̈©§¦¨§¨§¥¤¡¨¦¦§¨

.ìëàðå ïaø÷ úBàéánL ,äðBîL dçúôe äòáLäðùî ¦§¨¦§¨§¨¤§¦¨§¨§¤¡¨
ìL ìò øúé àìå ,ãçà òeáMî úeçt íéòâpa ïéà.úBòeáL äLàøîâòeáMî úeçt¯ ¥©§¨¦¨¦¨©¤¨§Ÿ¨¥©§¨§¨¦¨©

ìò øúé àìå ,íãà éòâðìLúBòeáL äL¯.íézá éòâðéøøäk Eú÷ãö" :àtt áø øîà ¦§¥¨¨§Ÿ¨¥©§¨§¦§¥¨¦¨©©©¨¦§¨§§©§¥
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;àNBð :øîà àðéðç éaøa éñBé éaø ,LáBk :øîà øæòìà éaø ,øîzéàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦£¦¨§¦§©©¦¤§¨¨¨©¥©¦¥§©¦£¦¨¨©¥
.àðéðç éaøa éñBé éaøk äãeäé áøå ,øæòìà éaøk äaøäðùîíéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà ©¨§©¦¤§¨¨§©§¨§©¦¥§©¦£¦¨¥£¦¥©§¨¨¢¨¦

øúé àìå ,íéðLî úeçt ïéìëàð ïéà íçlä ézL .äðBîL ìò øúé äàøð àìå ,äðLa íéøaeòîä©§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨¨¥©§¨§¥©¤¤¥¤¡¨¦¨¦§©¦§Ÿ¨¥
ìL ìòìBnéð ïè÷ ïéà .øNò ãçà ìò øúé àìå ,äòLzî úeçt ìëàð ïéà íéðtä íçì .äL ©§¨¤¤©¨¦¥¤¡¨¨¦¦§¨§Ÿ¨¥©©©¨¨¥¨¨¦

.øNò íéðL ìò øúé àìå ,äðBîMî úeçtàøîâøîà ?"äðîL ìò øúé äàøð àì" éàî ¨¦§¨§Ÿ¨¥©§¥¨¨©Ÿ¦§¤¨¥©§Ÿ¨¨©
øúé øaòì íéîëçì äàøð àì :àðeä áøàìc äòLz àðL éàî .äðBîL ìò¯ïk íà ©¨Ÿ¦§¤©£¨¦§©¥¨¥©§¨©§¨¦§¨§¨¦¥
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oikxr(ycew zay meil)

dxn` m`eøNò íéðL','izi`x minidçútxfegxg`läðBîL §¥¨¨¦§¨§¨
i`cea ef ixd dzii`x seqn iriyzd meia dz`x m`e ,miiwp mini
eid dzii`x ly mipey`xd minid ipy m` elit` oky .dcp zii`x
drayd mdixg`y dii`xd ini zxyr jezne ,daif ini seq
mewn lkn ,daif ini mipexg`d dylyde dcp ini md mipey`xd
d`x] dzcp ini aey miligzne dzaif ini elk mini dpeny xg`l

.[b dxey ` dlah
dxn` m`eìL'øNò äL,'izi`x minidçútxg`l xfegäòáL §Ÿ¨¨¨¦§¨¦§¨

,dzaif ini seq mipey`xd minid ipy eid m` elit` oky ,miiwp mini
drax` cere zecp ini dray eid mdixg`ly mei xyr cg` jezne
,miiwp mini dray xg`l daife zecp ini g"i oipn dlk `ld ,daif ini

.[b dxey a dlah d`x] zecp inin i`cea `ed ipinyd meide
,xac ly ellkïéàLxfegçútzecpd iniad dy`äòBhdpeayga ¤¥¤©¨¨

aäòáMî úeçô,miiwp miniàìåaøNò äòáL ìò øúé,miiwp mini ¨¦¦§¨§Ÿ¤¤©¦§¨¨¨
`id xzei e` mini xyr drax` dz`x m`y s`e .epzpyn ixack
lkn ,dlecb daf i`cea `ide mini drayn zegta wtq icin z`vei
x`eank ,miiwp dray xg`l `l` dzecp gztl zxfeg dpi` mewn

.(`"r) lirl
minid oipny xaqe ,dpynd ixaca dligza drh dad` xa `c` ax
drehd dy`d z` xizdl oiprl xn`p dnecke f"he f"i ly miiwpd

:oldlck dywd ok lre ,dlraläáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨
éàä élek éì änì ,àáøì-,el`d minid lk z` jixv recnéðîéz §¨¨¨¨¦¥©¦§¥

äòáLmiiwpéøzLúådaf `id m` elit` ixdy ,dlral [xzeze-] ¦§¨§¦§§¥
.jka dl ic dlecbdéì øîàdxizdl ick df oipn xn`p `l ,`ax ¨©¥

`l` ,dlralïðéøîà÷ dçúôe äcð éãéì dðewúìel` mini - §©¨¦¥¦¨¦§¨¨¨§¦©
oky .daife zecp ini ly reaw xcql dxifgdle dpwzl ick mikxvp
dii`x lka mlerl zrcl lkez `l df mini oipn xetqz `ly cr

.lirl x`eank ,daif zii`x e` dcp zii`x `id m`d d`xzy
:mze` zxxane daf oaxw oica `ziixad ixac z` d`ian `xnbd

,ïðaø eðzdz`nehn dxdhpe mini dray dxtqy xg`l dlecb daf ¨©¨¨
,dlerl cg`e z`hgl cg` ,dpei ipa ipy e` mixez ipy d`ian

e .mipdkl zlk`p z`hgde ,gafnd iab lr lilk zxhwen dlerdìk̈
miypdúBòBhäody ozcp gztaïaø÷ úBàéáî ,úBáæ,dafåoaxw ©¨§¦¨§¨§
oz`hgìëàð Bðéà`l` zhgyp dpi` serd z`hg ixdy .mipdkl ¥¤¡¨

`l` wlnpy ser lek`l mipdkl dxezd dxizd `le ,zwlnp
zeaf wtq od el` zerehy xg`ne ,dliap `ed oilega la` ,miycwa
ody serdy `vnp ,wtqn `l` oaxwa zeaiig opi`e zecp wtq
wtq meyn dlik`a xeq` `ede ,oileg wtq oaxw wtq `ed ze`ian

.dliapî õeçy da epipyy mei xyr dyly dz`xy efdçút ¦¦§¨
å ,äòáLy da epipyy mei xyr mipy dz`xy efn uegdçút ¦§¨§¦§¨
L ,äðBîLod ok lre ,zeaf i`ce odizyïaø÷ úBàéán,i`ceìëàðå §¨¤§¦¨§¨§¤¡¨

.mipdkl opaxw
:'zeaf zerehd lk' `ziixad oeyl lr `xnbd dywneèà[ike-]ìk ¨¨

,úBáæ úBòBhä.oda yi daif yyg wx `l` ,zeaf i`ce opi` ixdeeúå ©¨§
zeafk opic zerehd lky `ziixad zxne` ji` ,dyw cere -

wx dz`xy drehd ike ,wtqn oaxw ze`ianeíéîé éðLe ãçà íBé¤¨§¥¨¦
,àéä ïaø÷ ééeúéà úadpi` dzaif inia ok dz`x m` elit` ixde ©¦¥¨§¨¦

:`xnbd zvxzn .oaxwa zaiig dpi`y dphw daf `l`àlà`ed jk ¤¨
,`ziixad ixac yexit,úBòBhä úBáæ ìkyiy zereh oze` xnelk ¨¨©

,zeaf od `ny oda wtzqdléáîõeç ,ìëàð Bðéàå ïaø÷ úBà §¦¨§¨§¥¤¡¨
,ìëàðå ïaø÷ úBàéánL äðBîL dçúôe äòáL dçútîody meyn ¦¦§¨¦§¨¦§¨§¨¤§¦¨§¨§¤¡¨

.zeaf i`ce

äðùî
el yiy oic cer epiptly dpynd d`ian zencewd zeipynd ab`

:dhnl xeriye dlrnl xeriymdae ,dxeza exn`p mirbp ipin dnk
lry mdn yie ,cin mi`nh mdy mdn yi .miza irbpe mc` irbp
.mxdhl e` mze`nhl okn jk xg`le mini zray mxibqdl odkd

a ïéàzxdhãçà òeáMî úeçt íéòâp,xbqd lyìò øúé àìå ¥§§¨¦¨¦¨©¤¨§Ÿ¤¤©
ìLúBòeáL äL.xbqd ly.`xnba mixacd ex`eaie §Ÿ¨¨

àøîâ
`edy xbqd oi`y epzpyna epipyy dn :`xnbd zyxtnúeçẗ

òeáMîa mixen` mixacd ,cg`,íãà éòâðmdl ic minrtly ¦¨©¦§¥¨¨
ly exya xera zrxv rbp d`xp m`y .cala cg` reay ly xbqda
,ig xya zign ekeza yiy e` ,rbpd jeza oal xry yi m` ,mc`
odkd exibqn el` mipniq ea e`xp `l m` j` .cin e`nhn odkd
mipniq ea e`xp m`e ,aey odkd ed`ex reayd seqae .mini dray
mini dray exibqn e`l m`e ,e`nhn rbpd [agxzd-] dyty e` el`
mipniq ea e`xp m`e ,aey odkd ed`ex ipyd reayd seqae .mitqep

nhn el`oi` ,dekna e` oigya `ed rbpd m`e .exdhn e`l m`e ,e`
oal xry ea d`xp reay xg`l m`e ,cg` reay `l` exibqn odkd
`ede .exdhn el` mipniq ea e`xp `l m`e ,e`nhn rbpd dyty e`
xdhp rbpd oi` oky ,'cg` reayn zegt mirbpa oi`' dpynd dzpyy

.deknae oigyay zrxva xbqd ly cg` reayn zegta
epzpyna epipyy dneìL ìò øúé àìå','úBòeáL äLaíézá éòâð §Ÿ¤¤©§Ÿ¨¨¦§¥¨¦

xbqd ly zereay dyly mikixv md minrtly ,mixen` mixacd
exibqne odkd ed`ex ,ziad zexiwa rbp d`xp m`y .mxdhl ick
exibqn rbpd dyt `l m` ,aey ed`ex reayd seqae ,mini zray
cnry e` rbpd dyt ipyd reayd seqa m`e ,mini dray cer odkd
[wilgdl] rivwdle zerbepnd mipa`d z` uelgl odkd devn epira
,ziad z` gehle zexg` mipa` odizgz zzle odizeaiaq z`
rbpd xfg `l iyilyd reayd seqa m`e .mini dray cer exibqne

.elek ziad z` uzep xfg m`e ,ziad z` odkd xdhn
:xen`d oipra dyxc d`ian `xnbd,àtt áø øîàmildza xn`p ¨©©¨¨

(f el),'dAx mFdY LhRWn l` ixxdM Lzwcv''ìà éøøäk Eú÷ãö' ¦§¨§§©§¥¥¦§¨¤§©¨¦§¨§§©§¥¥
éètLî' ,íãà éòâð elà.íézá éòâð elà 'äaø íBäz Eirbpa oky ¥¦§¥¨¨¦§¨¤§©¨¥¦§¥¨¦

el icy jka rxevnd mr `ed jexa yecwd dyer dlecb dwcv mc`
irbp la` ,e`nhl e` exdhl ick xbqd ly cg` reaya minrtl
ly zereay dyly jixv minrtl oky ,md miyw mihtyn miza

.mxdhl e` m`nhl ick xbqd
.xen`d aezkd ly eheyt xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

`ey:`xnbd zláéúk éàîa àø÷c déèLtly eheyt xacn dna - §¨¥¦§¨§©§¦
.df `xwn,äãeäé áø øîà,`id aezkd zernynyEú÷ãö àìîìà ¨©©§¨¦§¨¥¦§¨§

ddeab `idy 'déètLî éðôì ãBîòì ìëeé éî ,ìà éøøäkEmdy §©§¥¥¦©©£¦§¥¦§¨¤
k,øîà äaø .äaø íBäz,df `xwn ly eyexit `ed jkEú÷ãö §©¨©¨¨©¦§¨§

éètLnL éðtî ìà éøøäk.äaø íBäz E.mixacd ex`eai jenqae §©§¥¥¦§¥¤¦§¨¤§©¨
zyxtn .zxg` zwelgna ef mi`xen` zwelgn dlez `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ éàîa,daxe dcedi axazwelgnøæòìà éaøã §©¨¦§§¦§§©¦¤§¨¨
àðéðç éaøa éñBé éaøå.ewlgp,øîà øæòìà éaø ,øîzéàc §©¦¥§©¦£¦¨§¦§©©¦¤§¨¨¨©

yecwd ,mdizepeer cbpk l`xyi zeiekf z` mipf`nd ska milweyyk
`ed jexaLáBkick ,ceakd `qk zlign zgz zepeerd z` xizqne ¥

aEWi' (hi f dkin) xn`py ,zepeerd sk z` zeiekfd sk rixkzy¨
.'EpizpFr WAki Epngxie,øîà àðéðç éaøa éñBé éaøjexa yecwd §©£¥¦§Ÿ£Ÿ¥©¦¥§©¦£¦¨¨©

`edàNBðl zepeerd sk z` diabnesk rixkzy ick ,dlrn ¥
.'rWR lr xare oFr `Up LFnM l` in' (gi f my) xn`py ,zeiekfd¦¥¨Ÿ¥¨§Ÿ¥©¤©

:`xnbd zxne`eäaøxaeq,øæòìà éaøk`ed jexa yecwdy ©¨§©¦¤§¨¨
ok lre ,ceakd `qk zgz zepeerd z` yaeky ici lr oica epwicvn
dz`y ,'dax medz jihtyn'y meyn 'l` ixxdk jzwcv'y yxit
z` xnelk ,jihtyn z` xizqne yaek dz`y ici lr epwicvn

.ceakd `qk zgz epiidc dax medza ,epizepeeräãeäé áøåxaeq §©§¨
,àðéðç éaøa éñBé éaøkdiabny ici lr epwicvn `ed jexa yecwdy §©¦¥§©¦£¦¨

dyer dz`y dwcvd `lely ,yxit ok lre ,dlrnl zepeerd sk z`
leki did in zepeerd sk z` diabn dz`y jka l` ixxdk epnr
.dax medz cr zepeerd sk mirixkn eid oky ,jihtyn ipta cenrl
clen ly mixefgn xyr mipy `idy ,dpal zpy `id dxez ly dpy
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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ìåçä úãåòñ [çëכגון - שבת סעודת הייתה אם אבל -

במקום קידוש י"ח יצא - משחשיכה ואכל לקדש ששכח
הסעודה לאחר שקידש אע"פ .70סעודה

êë éãéì àáì [èëשבת קבלת קודם להתפלל בדעתו ואם -

יותר מאוחר שבת סעודת ולאכול - שנכוןוערבית (כפי

האריז"ל) פי על כוס)לעשות (בלא המזון ברכת יברך -71.

èòî ìëàéå [ìכזית כשיעור -72.
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Ê"Òעד"ז67) Ëˆ¯ ÔÓÈÒ·הכוס על המזון ברכת המברך לענין
להבדיל גם יכול אינו בהבדלה: שמחוייב בעת שבת במוצאי
יבדיל אלא ממנו, שישתה קודם מיד המזון) ברכת כוס (על עליו

לו יש אם - אחר יין כוס קדושהעל היא המזון שברכת לפי ,

ב' אומרים ואין עצמה, בפני קדושה היא והבדלה עצמה, בפני
לפי כוסות ב' על לאמרן כשאפשר - אחד יין כוס על קדושות
שאין במי עוד שם (ועיין חבילות חבילות מצוות עושין שאין

להבדלה). נוסף יין לו
(68:‡"Ò ·Ù˜ ÔÓÈÒכוס טעונה המזון שברכת אומרים יש

כלל כוס א''צ ביחיד . . המזון שברכת וי''א . . ביחיד אפילו
שלא העולם ומנהג . . לו, יש ואפילו המובחר מן למצוה אף

הקבלה. דרך על זה מנהג ונכון ביחיד כלל הכוס על לברך
(69:‡"Ò „Ù˜ ÔÓÈÒבו שאכל למקום לחזור (שצריך זה וכל

פת לו יש אם אבל עוד, פת לו כשאין המזון) ברכת לברך כדי
במקום פת מעט יאכל אלא ענין, בכל למקומו לחזור א''צ - עוד
אין שגומר קודם שהרי . . לאחריו, המזון ברכת ויברך - שנזכר
ולפטור פעמים כמה עוד לאכול יכול אלא - לברך חיוב עליו
אחר הברכה שחיוב נמצא . . כולן, לבסוף שיברך בברכה כולן
עוד לאכול שלא דעת על כשגומרה אלא עליו חל לא זו אכילה

ונפקע חוזר - ולאכול לחזור נמלך אח''כ אם זאת גם ואף . .
מקומות בב' כשיאכל לפיכך שיגמור, עד לברך החיוב ממנו
היה לא הראשון במקום שכשגמר אע''פ שגמר במקום מברך

השני. במקום עוד לאכול בדעתו
Ò"‚ועד"ז Ê ÔÓÈÒ·ושכח עוד מלאכול דעתו והסיח שאכל מי :

לברך שא''צ ואכל וחזר נמלך ואח''כ המזון ברכת בירך ולא
שאכל למה אף לו ועולה אחת פעם אלא פעמים ב' המזון ברכת

בתחלה.
משחשיכה.70) כשאכל דוקא והוא טו, סעיף להלן
לאחר71) אלא מיד ולאכול לקדש רוצה אינו אם ד: ס"ק קו"א

צריכה. שאינה ברכה משום איסור אין דאז זמן,
אין - שבת לכבוד כן עושה אם מיד; ואוכל חוזר אם ואפילו

ס"ג). רצא (סימן צריכה שאינה ברכה משום בזה
אדמו"ר כ"ק מנהג היה שכן יא סעיף על לעיל וראה
בלא המזון ברכת שבירך - שבת בערב שחל יו"ט בהתוועדויות

וערבית. שבת קבלת לאחר וקידש כוס,
צריך72) שאין - ואילך רמ ע' ח"ז (צ"צ) וביאורים הערות ראה

או סעודה, קביעות תחלת כבר הוא שכזית מפני כביצה שיאכל
הסעודה. בתוך כבר כשהוא כזית באכילת שדי מפני

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv

בכך די אין סעודה, במקום קידוש לענין כזית באכילת שדי ואף
כביצהלצאת בהם שיאכל שצריך השבת סעודות מג' אחת י"ח

ס"א), רצא סימן (לכתחילה,
ולהסתמך - הסעודה לאחר קידוש לעשות שיכול לדיעה ואפילו

הקילה לא זו דיעה אף מקום מכל לכן, קודם שאכל האכילה על
סעודת להחשיב לענין ולא סעודה, במקום אכילה לענין אלא
ב), ס"ק רעד סימן במחצה"ש מפורש (כן שבת כסעודת החול

יג. סעיף על הערה וראה

•
zay zekld - jexr ogley

‡Èצריכות שהן טבילה בליל הנשים מקצת נוהגות ולפיכך
אצל המרחץ בבית יום מבעוד בחמין וגופן ראשן לחפוף
שהן לפי לשם לכתן קודם הנרות להדליק להן אפשר ואי המקוה
לרחוץ ואסורות שנתבאר כמו הנרות הדלקת ע"י השבת מקבלות
לביתן לטבילה חפיפה בין לילך רוצות ואינן אח"כ בחמין
חציצה בהם ותהא בלכתן יטנפם שלא שמתייראות נרות להדליק
של הכנסת בבית לטבילה חפיפה בין שלהן נרות מדליקין לכן
שום שם משתמש והשמש הטבילה לבית סמוך הוא אם נשים
יכולה עצמה היא אם שכן וכל נרותיה לאור אכילה מצרכי דבר
אבל אכילה לצורך בלילה בו שתהנה דבר שום שם להשתמש

יכולה הכנסתאינה לבית המיוחדים נרות על ולברך להדליק
צרכי להשתמש תרצה אם אפילו שבת בכל שם להדליקן שדרך
ולהשתמש להאיר עשויים אינן הללו שנרות לפי לאורן אכילה

בלבד. לכבוד אלא לאורן

(או ויברך הבעל ידליק טבילה שבליל טוב יותר מקום ומכל
אפשר אם שכן וכל שם להדליק לביתה לטבילה חפיפה בין תלך
תדליק אלה בכל אפשר אי ואם טוב יותר שזה בביתה שתחוף
שבת מקבלת שאינה ותתנה הטבילה לבית לכתה קודם ותברך
וכן שנתבאר) כמו הצורך במקום מועיל זה שתנאי זו בהדלקה
שם ותתאחר לשם לילך וצריכה שבת בערב חופה כשיש תעשה
לכתה קודם שבת שתקבל לה אפשר ואי החמה שקיעת אחר עד
בהדלקה שבת מקבלת שאינה ותתנה ותברך תדליק (אזי לשם
יקבל הבעל כן אם אלא זה תנאי להתנות לה אין מקום ומכל זו
מקבלת אינה שהיא דכיון להדלקתה סמוך מיד שבת עליו
או בחפיפתה הרבה לשהות שצריכה הדלקתה לאחר לאלתר
יצטרך לאלתר יקבל לא הבעל גם אם כן אם לחופה בלכתה
שנתבאר כמו שבת לקבלת סמוך ולהדליקו ולחזור הנר לכבות

לבטלה). שבירכה ונמצא למעלה

ובבואה ברכה בלא לכתה קודם לכתחלה להדליק לה אין אבל
הנרות לפני ידיה תפרוש מהחופה או משחשכה מהטבילה
בבין מהחופה לבא דעתה אם וכן לאורן שתהנה קודם אז ולברך
לכתה קודם להדליק שלא זה על לסמוך לה אין השמשות
על היא ושתברך השמשות בבין כשתבא להדליק לנכרי ושתצוה
עד לאורן תהנה שלא הנכרי הדלקת אחר מיד ידיה פרישת ידי
כבר דולקות והן להדליק וצונו תברך שהאיך לפי ברכתה אחר

הנכרי. ידי על או לכן מקודם

השמשות בין קודם הדליקה ולא ששכחה בדיעבד מקום ומכל
להדליק לנכרי לצוות לה להתיר יש השמשות בבין ונזכרה
הדלקת מצות שעיקר (דכיון לאורן שתהנה קודם היא ושתברך
לאורה והתשמיש ההנאה אלא בלבד ההדלקה אינה שבת נר
למצוה והכנה התחלה היא שההדלקה אלא המצוה עיקר היא
המצוה בתחלת בירכה ולא ששכחה וזו עליה מברכים ולכן זו

לאורן) שתהנה קודם דהיינו המצוה עיקר קודם לברך יכולה
שזהו השלחן על אחד נר אלא להדליק תצוה לא מקום ומכל
שם יש אם אף לה להתיר אפשר אחד נר (אבל המצוה עיקר
זה הרי זו בברכה מאד נזהרות שהנשים שמאחר דלוק נר כבר
בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין שבות בו שהתירו גדול כצורך

רס"א):

·Èג"כ נהנית היא שהרי שבת נר על לברך ג"כ יכולה סומא
לה יש אם מקום ומכל ס"ט בסי' שנתבאר כמו ממאורות
אחרים עם אחד בשלחן אוכלת אם אך הבעל יברך פיקח בעל
זו בהדלקה מצוה אין אז שהרי לברך לה אין והדליקו שבירכו
שמחה אין ולה למעלה שנתבאר כמו יתירה שמחה משום אלא

הנר: מאור כלל

‚Èהלילה עד שידליקו ארוכים נרות לכתחלה לעשות מצוה
הלילה עד דולקים שאינן קטנים נרות עשה אם מקום ומכל
בסעודת מהן ונהנה לאורן שאכל שכיון לבטלה ברכה כאן אין
שיתבאר וע"ד בחצר שאכל כגון לאורן אכל לא אם אבל שבת
מהן נהנה הוא שאז הלילה עד דולקות אינן אם רע"ג בסי'
הרי ולילה אפילה באישון ואבן בעץ יכשל שלא לבית בחזרתו
חושך קצת שם שהיה בענין הוא אם מקום ומכל לבטלה בירך
והשתמש שם דולקות היו לא אם לחשכה סמוך מקום באיזה

איסור: בזה אין לאורן דבר שום מקום באותו שם

„Èבשבת כלום בו משתמשין שאין במקום נר הדליק אם
הדלוק זה נר נטל כך ואחר נר שם להדליק חייב שאינו
דכיון זה בנר חובתו ידי יצא לא בו שמשתמשים במקום והניחו
אינו בשבת בו משתמשים שאין במקום היה שהדליקו שבשעה
ברכה זו הרי הדלקתו על ברך ואם השבת לכבוד שהודלק ניכר
בשבת בו שמשתמשין במקום ולהדליק לברך יכול אבל לבטלה
או שלו חדר הוא אם אכילה צרכי שם משתמשים שאין אע"פ
אפילו אח"כ שיניחנו בין שם דולק שיניחנו בין לו מיוחד שהוא
אחר נר כאן וידליק בשבת כלום בו משתמשים שאין במקום
במקום כאן מועטת שעה מונח היה עליו שבירך שהנר דכיון

לבטלה. ברכה כאן אין שבת בנר החייב

כבר שהן הנרות אותן על לברך ליזהר יש לכתחלה מקום ומכל
הבית שבתוך אותן אפילו הנרות שאר על ולא השלחן על
הן המצוה שעיקר לפי השלחן על אח"כ להניחן רוצה ואפילו
על הברכה שתהא וראוי לאורן שאוכלין השלחן שעל הנרות
שם די מקום ומכל המצוה עיקר שהוא במקום המונחים אותן

ושמור). זכור כנגד נרות ב' (או אחד בנר

גם לכתחלה לברך יכולות אחד בבית רבות נשים יש אם אבל
אע"פ בשבת בו שמשתמשים מקום שיהא ובלבד מקומות בשאר
או לה המיוחד חדר הוא אם אכילה צרכי בו משתמשים שאין
אם אלא שם להדליק יכולה אינה לה מיוחד אינו ואם לבעלה
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zetqede mipeiv

בכך די אין סעודה, במקום קידוש לענין כזית באכילת שדי ואף
כביצהלצאת בהם שיאכל שצריך השבת סעודות מג' אחת י"ח

ס"א), רצא סימן (לכתחילה,
ולהסתמך - הסעודה לאחר קידוש לעשות שיכול לדיעה ואפילו

הקילה לא זו דיעה אף מקום מכל לכן, קודם שאכל האכילה על
סעודת להחשיב לענין ולא סעודה, במקום אכילה לענין אלא
ב), ס"ק רעד סימן במחצה"ש מפורש (כן שבת כסעודת החול

יג. סעיף על הערה וראה

•
zay zekld - jexr ogley

‡Èצריכות שהן טבילה בליל הנשים מקצת נוהגות ולפיכך
אצל המרחץ בבית יום מבעוד בחמין וגופן ראשן לחפוף
שהן לפי לשם לכתן קודם הנרות להדליק להן אפשר ואי המקוה
לרחוץ ואסורות שנתבאר כמו הנרות הדלקת ע"י השבת מקבלות
לביתן לטבילה חפיפה בין לילך רוצות ואינן אח"כ בחמין
חציצה בהם ותהא בלכתן יטנפם שלא שמתייראות נרות להדליק
של הכנסת בבית לטבילה חפיפה בין שלהן נרות מדליקין לכן
שום שם משתמש והשמש הטבילה לבית סמוך הוא אם נשים
יכולה עצמה היא אם שכן וכל נרותיה לאור אכילה מצרכי דבר
אבל אכילה לצורך בלילה בו שתהנה דבר שום שם להשתמש

יכולה הכנסתאינה לבית המיוחדים נרות על ולברך להדליק
צרכי להשתמש תרצה אם אפילו שבת בכל שם להדליקן שדרך
ולהשתמש להאיר עשויים אינן הללו שנרות לפי לאורן אכילה

בלבד. לכבוד אלא לאורן

(או ויברך הבעל ידליק טבילה שבליל טוב יותר מקום ומכל
אפשר אם שכן וכל שם להדליק לביתה לטבילה חפיפה בין תלך
תדליק אלה בכל אפשר אי ואם טוב יותר שזה בביתה שתחוף
שבת מקבלת שאינה ותתנה הטבילה לבית לכתה קודם ותברך
וכן שנתבאר) כמו הצורך במקום מועיל זה שתנאי זו בהדלקה
שם ותתאחר לשם לילך וצריכה שבת בערב חופה כשיש תעשה
לכתה קודם שבת שתקבל לה אפשר ואי החמה שקיעת אחר עד
בהדלקה שבת מקבלת שאינה ותתנה ותברך תדליק (אזי לשם
יקבל הבעל כן אם אלא זה תנאי להתנות לה אין מקום ומכל זו
מקבלת אינה שהיא דכיון להדלקתה סמוך מיד שבת עליו
או בחפיפתה הרבה לשהות שצריכה הדלקתה לאחר לאלתר
יצטרך לאלתר יקבל לא הבעל גם אם כן אם לחופה בלכתה
שנתבאר כמו שבת לקבלת סמוך ולהדליקו ולחזור הנר לכבות

לבטלה). שבירכה ונמצא למעלה

ובבואה ברכה בלא לכתה קודם לכתחלה להדליק לה אין אבל
הנרות לפני ידיה תפרוש מהחופה או משחשכה מהטבילה
בבין מהחופה לבא דעתה אם וכן לאורן שתהנה קודם אז ולברך
לכתה קודם להדליק שלא זה על לסמוך לה אין השמשות
על היא ושתברך השמשות בבין כשתבא להדליק לנכרי ושתצוה
עד לאורן תהנה שלא הנכרי הדלקת אחר מיד ידיה פרישת ידי
כבר דולקות והן להדליק וצונו תברך שהאיך לפי ברכתה אחר

הנכרי. ידי על או לכן מקודם

השמשות בין קודם הדליקה ולא ששכחה בדיעבד מקום ומכל
להדליק לנכרי לצוות לה להתיר יש השמשות בבין ונזכרה
הדלקת מצות שעיקר (דכיון לאורן שתהנה קודם היא ושתברך
לאורה והתשמיש ההנאה אלא בלבד ההדלקה אינה שבת נר
למצוה והכנה התחלה היא שההדלקה אלא המצוה עיקר היא
המצוה בתחלת בירכה ולא ששכחה וזו עליה מברכים ולכן זו

לאורן) שתהנה קודם דהיינו המצוה עיקר קודם לברך יכולה
שזהו השלחן על אחד נר אלא להדליק תצוה לא מקום ומכל
שם יש אם אף לה להתיר אפשר אחד נר (אבל המצוה עיקר
זה הרי זו בברכה מאד נזהרות שהנשים שמאחר דלוק נר כבר
בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין שבות בו שהתירו גדול כצורך

רס"א):

·Èג"כ נהנית היא שהרי שבת נר על לברך ג"כ יכולה סומא
לה יש אם מקום ומכל ס"ט בסי' שנתבאר כמו ממאורות
אחרים עם אחד בשלחן אוכלת אם אך הבעל יברך פיקח בעל
זו בהדלקה מצוה אין אז שהרי לברך לה אין והדליקו שבירכו
שמחה אין ולה למעלה שנתבאר כמו יתירה שמחה משום אלא

הנר: מאור כלל

‚Èהלילה עד שידליקו ארוכים נרות לכתחלה לעשות מצוה
הלילה עד דולקים שאינן קטנים נרות עשה אם מקום ומכל
בסעודת מהן ונהנה לאורן שאכל שכיון לבטלה ברכה כאן אין
שיתבאר וע"ד בחצר שאכל כגון לאורן אכל לא אם אבל שבת
מהן נהנה הוא שאז הלילה עד דולקות אינן אם רע"ג בסי'
הרי ולילה אפילה באישון ואבן בעץ יכשל שלא לבית בחזרתו
חושך קצת שם שהיה בענין הוא אם מקום ומכל לבטלה בירך
והשתמש שם דולקות היו לא אם לחשכה סמוך מקום באיזה

איסור: בזה אין לאורן דבר שום מקום באותו שם

„Èבשבת כלום בו משתמשין שאין במקום נר הדליק אם
הדלוק זה נר נטל כך ואחר נר שם להדליק חייב שאינו
דכיון זה בנר חובתו ידי יצא לא בו שמשתמשים במקום והניחו
אינו בשבת בו משתמשים שאין במקום היה שהדליקו שבשעה
ברכה זו הרי הדלקתו על ברך ואם השבת לכבוד שהודלק ניכר
בשבת בו שמשתמשין במקום ולהדליק לברך יכול אבל לבטלה
או שלו חדר הוא אם אכילה צרכי שם משתמשים שאין אע"פ
אפילו אח"כ שיניחנו בין שם דולק שיניחנו בין לו מיוחד שהוא
אחר נר כאן וידליק בשבת כלום בו משתמשים שאין במקום
במקום כאן מועטת שעה מונח היה עליו שבירך שהנר דכיון

לבטלה. ברכה כאן אין שבת בנר החייב

כבר שהן הנרות אותן על לברך ליזהר יש לכתחלה מקום ומכל
הבית שבתוך אותן אפילו הנרות שאר על ולא השלחן על
הן המצוה שעיקר לפי השלחן על אח"כ להניחן רוצה ואפילו
על הברכה שתהא וראוי לאורן שאוכלין השלחן שעל הנרות
שם די מקום ומכל המצוה עיקר שהוא במקום המונחים אותן

ושמור). זכור כנגד נרות ב' (או אחד בנר

גם לכתחלה לברך יכולות אחד בבית רבות נשים יש אם אבל
אע"פ בשבת בו שמשתמשים מקום שיהא ובלבד מקומות בשאר
או לה המיוחד חדר הוא אם אכילה צרכי בו משתמשים שאין
אם אלא שם להדליק יכולה אינה לה מיוחד אינו ואם לבעלה
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שם משתמשים אין שהם אע"פ אכילה צרכי שם משתמשים כן
משתמשים אחרים אפילו או ביתו ובני הבית בעל אלא כלום

אכילה: צרכי שם

ÂËשלחן על סמוכה היא אם אבל משלה כשאוכלת (בד"א
מיוחד החדר כן אם אלא שם לברך יכולה אינה הבית בעל
שאין שם להדליק כלל חייבת אינה כן לא שאם לבעלה או לה
בעל של ביתו בני בכלל שהיא לפי כלל עליה חל שבת נר חיוב
ועושה להדליק לה מצוה הבית בעל אם ואף בנרו ונפטרת הבית
לפי שם להדליק חייב שהוא מחיובו לפוטרו שליח אותה
ואפילו אכילה צרכי שם משתמש אפילו בשבת שם שמשתמש
שהוא כיון מקום מכל שם אוכלים ביתו בני מקצת או הוא אם
החדרים לכל זו בברכה ונפטר אחד במקום בירכו אשתו או
אינו שלוחו גם א"כ למעלה שנתבאר כמו שם להדליק שחייב

במדינות המנהג נתפשט וכן זה על חולקים ויש שם לברך יכול
אלו):

ÊËוהתפלל היחיד קדם אם עדיין הקהל התפללו שלא אע"פ
ואסור השבת קבלת עליו חל יום מבעוד שבת של ערבית
לקבל רוצה שאינו בפירוש אומר אם אפילו מלאכה בעשיית
יום של עניינו כבר שהזכיר כיון כלום מועיל זה אין עדיין

בתפלה:

ÊÈאחריהם נמשכים המיעוט שבת עליהם קבלו הקהל רוב אם
הכנסת בבית היו שלא אע"פ במלאכה ואסורים כרחם בעל
לקבל רוצים שאינם בפירוש אומרים ואפילו שבת קבלת אצל

עדיין: שבת

יאֿיז סעיפים המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלק
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הפרק: ואילותוכן (צומח) מארזים היו המשכן כותלי

(דומם) ואבנים מעפר הי' המקדש בנין עיקר

הנ"[ע ההקדמה וחי"פ הצומח על הדומם במעלת ל

את זה בפרק יבאר - העליונה במחשבה שרשו מחמת

העיקר, ארזים היו דבמשכן והמקדש, המשכן בין ההבדל

ואבנים:]"משא מעפר הי' הבנין עיקר במקדש כ

úéìëú ïééãò àöîð äéä àì ïëùîá äðäå
ù"îë ä"á÷ä ìù éàøò úøéã ÷ø äéäù ,úåîéìùä

.'åë ïëùîáå ìäàá êìäúî äéäàå
רק הי' הוא כי בית) (ולא "אהל" נקרא המשכן
לדירת עראי" "דירת בין דההבדל לשכינה, עראי דירת
אלא זו), בדירה שוכנים זמן (כמה בכמות רק אינו קבע

באיכות. הבדל זהו

קשורה אדם של נפשו שאין באדם, להבדיל וכמו
למעלה כך הקבועה, בדירתו כמו העראית בדירתו כ"כ
אינה במשכן ששוכן האלקי האור שמדריגת כביכול,

המקדש. כבבית כך כל גבוהה

úåîìåòä úåìùìúùä øãñ ïôåà éôë äùòð êëì
.õøàì åîã÷ íéîù äæáù ,ïøãñë åàøáðù êéà

הנקרא המצומצם, האלקי האור מאיר הי' במשכן
המלובש האלקי האור שזהו השתלשלות", ד"סדר אור
"סדר [הנקראים כולם והנבראים העולמות בכל
ומדריגה מדריגה (וכל עולם שכל לפי השתלשלות"
מן מסודר בסדר ו"משתלשל" יורד עולם) שבכל
ולקיימם, להחיותם שקדמו] (והמדריגה) העולם
ומאיר מתצמצם השתלשלות שבסדר האלקי שהאור

מדריגתו. לפי ועולם עולם בכל

"סדר לפי הי' המשכן של הגשמי הבנין גם ולפיכך
(להיותם לארץ קדמו שמים אשר - השתלשלות"
לדומם. וצומח לצומח קודם חי ועד"ז ממנה), גבוהים

,çîåö úðéçá ïäù íéùø÷î åéä ïëùîä éìúåë ïëìå
,øôòî 'éä [íéìúëäî äèîìù] ïëùîä ò÷ø÷ ÷øå
ïî äìòîì çîåöäù úåìùìúùäá àåäù åîë åäæù

.íîåãä

ìãâ æøàäù ,[à÷åã] íéæøàî íéùø÷ä åùòð ïëìå
,'åë çîåöáù äðåéìòä äðéçá åäæù ,ãàî äáåâá
úôñåú åá ïéàù íîåãä úðéçáî äìòî äìòîì

.ììë ìåãéâå
ולפיכך העולם, של השלימות תכלית הוא המשכן
ארז עץ שהוא גופא, שבצומח נעלה הכי מהסוג נבנה

מאוד. בגובה שגדל

מקטנות צמיחה - הוא צומח של גדרו פירוש:
וגידול. צמיחה שום בו שאין לדומם בניגוד לגדלות,
שלימות זו הרי יותר עליון לגובה שצומח שכל ונמצא,
"בחינה הוא הארז ולפיכך הצומח. במין יותר גדולה

שבצומח". עליונה

íéìéà úåøåòîå úåòéøéî äéä ïëùîä ìò äñëîäå
äâøãîá äìòîìù éçä úðéçá àåäù ,'åë íéùçúå

.çîåöä úðéçáî íâ
שכיסו היריעות - המשכן של ביותר הגבוה החלק
למעלה שהוא החי, ממין הי' - מלמעלה המשכן את

הצומח. ממין

åéäù "íéôé÷î"ä úðéçá íäù úåòéøéä êëéôì
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àåäù éç úðéçáî åéä ,ïëùîä éìúåë ìò íéùåøô
.ïëùîä éìúåë åùòð åðîîù çîåö úðéçáî äìòîì

הפנימית שהיוהמשמעות היריעות היא: הדבר של
העודף ה"סרח וגם מלמעלה, המשכן גבי על פרושות
ומזה "מזה המשכן צדי על וכן המשכן", אחורי על כו'
הנקרא ביותר, עליון רוחני לאור רומזים - לכסותו")

המשכן). את הקיפו שהיריעות (כשם מקיף" "אור

אור שורה הי' מלמעלה המשכן שבמכסה ומאחר
שלמעלה החי ממין נעשה לפיכך יותר, עליון רוחני

מצומח.

úâøãîå úìòî øãñ éôë äùòð äæ ìëù àöîð
äìòîìî ïúåàéøáå ïúåìùìúùäá ,úåìùìúùää

.'åë åîã÷ íéîù úðéçá àåäù ,äèîì
המדריגות סדר לפי נבנה הי' שהמשכן נמצא,
המשכן) (מכסה הגבוה החלק למטה": "מלמעלה
הצומח, ממין - (הכתלים) האמצעי החי, ממין

דומם. - המשכן) (קרקע והתחתון

éë ,úåîéìùä úéìëú åá àöîð äéä ùã÷îá ìáà
éãò éúçåðî úàæ ù"îë ä"á÷ä ìù òá÷ úøéã äéä
éòéáùä óìàá 'éäéù äî ,àáä íìåò ïéòî 'éäù ,ãò

."íéîìåòä ééçì äçåðî" 'éäéùë
גו'") מנוחתי ("זאת המקדש שבבית ה"מנוחה"
האור מעין שהוא אור שוכן הי' ששם כך על מורה
תהי' שאז השביעי באלף לבא לעתיד שיתגלה האלקי

העולמים". לחיי "מנוחה

דירת הי' המקדש שבית זה של הפנימי התוכן וזהו
האלקית האמת נתגלתה שבו היינו הקב"ה, של קבע
תתגלה זו (שאמת כביכול ית' במחשבתו שהיא כפי
בזמן משא"כ השביעי, באלף העולם ובכל תוקפה בכל

המקדש). בבית רק זה גילוי (מעין) הי' הזה

úåëìî úðéçá àéäù äðåéìò õøàä äìòúú æàù
ìéç úùà ù"îëå ,íìåëî äìòîì úåéäì úåìéöàã
øéòæì àáì ãéúòì úøèò 'éäúù ,äìòá úøèò

.úåìéöàã ïéôðà
דוקא, הארץ - היא הכל שתכלית לעיל נתבאר
תחילה, (עליונה) במחשבה שעלה מעשה", "סוף
למעלה והיא לשמים קדמה ארץ ית' שבמחשבתו
האמת (כשתתגלה לבא שלעתיד מובן, שמזה מהם.
להיות הארץ תתעלה ית') במחשבתו שהיא כפי

מהשמים. למעלה

שמים בחינת יש שבכולם העולמות, בכל הוא וכך
"עולם הנקרא הראשון מהעולם החל ארץ, ובחינת
"ארץ". ובחינת "שמים" בחינת בו שיש האצילות",

פירוש:

שכל היינו ממש", אלקות הוא האצילות "עולם
הקב"ה של כוחותיו וגילוי התפשטות אלא אינו עניינו
כוחות ג' לשנים: הנחלקות ספירות", "עשר הנקראים
גבורה (חסד מדות ושבע דעת), בינה (חכמה שכל של

מלכות). יסוד הוד נצח תפארת

לשנים: הקבלה) (בספרי נחלקות עצמן המדות
(פנים אנפין" "זעיר נק' יסוד) עד (מחסד המדות שש
כי אשה), (נקבה, "נוקבא" נקראת והמלכות זעירות),
היא וחיותה אורה דכל משלה, אור לה אין המלכות
הלבנה (כמו ממנה שלמעלה הספירות מן מקבלת
מן מקבלת היא אורה וכל משלה, אור לה שאין

מקבל. בחינת "אשה", נקראת ולכן השמש),

ג"כ נקראות העליונות שבמדות אלו מדריגות שתי
המדות שש - האצילות) עולם (של ו"ארץ" "שמים"
מכל (שלמטה המלכות וספירת "שמים", בחינת הן
היא שהארץ (כשם העליונה" "ארץ נקראת - הספירות)

האחרונה). המדריגה

(להיותה ה"ארץ" מעלת כשתתגלה לבא ולעתיד
תתעלה - תחילה) במחשבה שעלתה הסופית המטרה
(בחינת האצילות שבעולם העליונה" "ארץ בחינת
(מדות עליונים" "שמים מבחינת למעלה המלכות)

דאצילות). עליונות

ד"אשה" בעלה", עטרת חיל "אשת נאמר זה ועל
המידות הן - ו"בעלה" (כנ"ל), המלכות ספירת על קאי
המלכות), בספירת ושפע אור (המשפיעות העליונות
להיות המלכות ספירת כשתתעלה לבא, ולעתיד
וכתר "עטרה" המלכות תהי' המידות, מן למעלה

ל"בעלה".

äîåã÷ä äáùçîá äúìòù ,äùøù ãöî åðééäå
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àåäù ,íéæøàî àìå øôòå íéðáàî äùòð ,[ùã÷îä
,äîã÷ õøà úðéçáù ,àáì ãéúòì äéäéù äî éôë
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àåäù éç úðéçáî åéä ,ïëùîä éìúåë ìò íéùåøô
.ïëùîä éìúåë åùòð åðîîù çîåö úðéçáî äìòîì

הפנימית שהיוהמשמעות היריעות היא: הדבר של
העודף ה"סרח וגם מלמעלה, המשכן גבי על פרושות
ומזה "מזה המשכן צדי על וכן המשכן", אחורי על כו'
הנקרא ביותר, עליון רוחני לאור רומזים - לכסותו")

המשכן). את הקיפו שהיריעות (כשם מקיף" "אור

אור שורה הי' מלמעלה המשכן שבמכסה ומאחר
שלמעלה החי ממין נעשה לפיכך יותר, עליון רוחני

מצומח.

úâøãîå úìòî øãñ éôë äùòð äæ ìëù àöîð
äìòîìî ïúåàéøáå ïúåìùìúùäá ,úåìùìúùää

.'åë åîã÷ íéîù úðéçá àåäù ,äèîì
המדריגות סדר לפי נבנה הי' שהמשכן נמצא,
המשכן) (מכסה הגבוה החלק למטה": "מלמעלה
הצומח, ממין - (הכתלים) האמצעי החי, ממין

דומם. - המשכן) (קרקע והתחתון

éë ,úåîéìùä úéìëú åá àöîð äéä ùã÷îá ìáà
éãò éúçåðî úàæ ù"îë ä"á÷ä ìù òá÷ úøéã äéä
éòéáùä óìàá 'éäéù äî ,àáä íìåò ïéòî 'éäù ,ãò

."íéîìåòä ééçì äçåðî" 'éäéùë
גו'") מנוחתי ("זאת המקדש שבבית ה"מנוחה"
האור מעין שהוא אור שוכן הי' ששם כך על מורה
תהי' שאז השביעי באלף לבא לעתיד שיתגלה האלקי

העולמים". לחיי "מנוחה

דירת הי' המקדש שבית זה של הפנימי התוכן וזהו
האלקית האמת נתגלתה שבו היינו הקב"ה, של קבע
תתגלה זו (שאמת כביכול ית' במחשבתו שהיא כפי
בזמן משא"כ השביעי, באלף העולם ובכל תוקפה בכל

המקדש). בבית רק זה גילוי (מעין) הי' הזה

úåëìî úðéçá àéäù äðåéìò õøàä äìòúú æàù
ìéç úùà ù"îëå ,íìåëî äìòîì úåéäì úåìéöàã
øéòæì àáì ãéúòì úøèò 'éäúù ,äìòá úøèò

.úåìéöàã ïéôðà
דוקא, הארץ - היא הכל שתכלית לעיל נתבאר
תחילה, (עליונה) במחשבה שעלה מעשה", "סוף
למעלה והיא לשמים קדמה ארץ ית' שבמחשבתו
האמת (כשתתגלה לבא שלעתיד מובן, שמזה מהם.
להיות הארץ תתעלה ית') במחשבתו שהיא כפי

מהשמים. למעלה

שמים בחינת יש שבכולם העולמות, בכל הוא וכך
"עולם הנקרא הראשון מהעולם החל ארץ, ובחינת
"ארץ". ובחינת "שמים" בחינת בו שיש האצילות",

פירוש:

שכל היינו ממש", אלקות הוא האצילות "עולם
הקב"ה של כוחותיו וגילוי התפשטות אלא אינו עניינו
כוחות ג' לשנים: הנחלקות ספירות", "עשר הנקראים
גבורה (חסד מדות ושבע דעת), בינה (חכמה שכל של

מלכות). יסוד הוד נצח תפארת

לשנים: הקבלה) (בספרי נחלקות עצמן המדות
(פנים אנפין" "זעיר נק' יסוד) עד (מחסד המדות שש
כי אשה), (נקבה, "נוקבא" נקראת והמלכות זעירות),
היא וחיותה אורה דכל משלה, אור לה אין המלכות
הלבנה (כמו ממנה שלמעלה הספירות מן מקבלת
מן מקבלת היא אורה וכל משלה, אור לה שאין

מקבל. בחינת "אשה", נקראת ולכן השמש),

ג"כ נקראות העליונות שבמדות אלו מדריגות שתי
המדות שש - האצילות) עולם (של ו"ארץ" "שמים"
מכל (שלמטה המלכות וספירת "שמים", בחינת הן
היא שהארץ (כשם העליונה" "ארץ נקראת - הספירות)

האחרונה). המדריגה

(להיותה ה"ארץ" מעלת כשתתגלה לבא ולעתיד
תתעלה - תחילה) במחשבה שעלתה הסופית המטרה
(בחינת האצילות שבעולם העליונה" "ארץ בחינת
(מדות עליונים" "שמים מבחינת למעלה המלכות)

דאצילות). עליונות

ד"אשה" בעלה", עטרת חיל "אשת נאמר זה ועל
המידות הן - ו"בעלה" (כנ"ל), המלכות ספירת על קאי
המלכות), בספירת ושפע אור (המשפיעות העליונות
להיות המלכות ספירת כשתתעלה לבא, ולעתיד
וכתר "עטרה" המלכות תהי' המידות, מן למעלה

ל"בעלה".
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é÷î"ä úðéçá àéäù äáéæòîäå ââäìù] "ó
àåäù ,íéæøàî àìå øôòå íéðáàî äùòð ,[ùã÷îä
,äîã÷ õøà úðéçáù ,àáì ãéúòì äéäéù äî éôë
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למעלה להיות הארץ תתעלה לבא שלעתיד כשם
שאז חי, צומח דדומם במדריגות הוא כך משמים,

והחי. הצומח על הדומם מעלת תתגלה

הגילוי מעין מאיר הי' שבו המקדש, בבית ולכן
שגם עד דוקא, מדומם הי' הבנין עיקר לבא, דלעתיד
מקיף" "אור מתגלה [ששם המקדש של ה"מקיף"

מדומם. נבנה כנ"ל] העליון

åéä íä äø÷úäá äéäù æøà ìù úåàñðåìëù ÷ø
úðéçáî äùòðä äø÷úä ø÷éòì ãáì ïéëîú úðéçá

:"àúééøåàã ïéëîú" ïéðòëå ,íîåã
אבל ארז, של כלונסאות היו במקדש שגם אע"פ
כי מדומם), (שהי' הבנין לעיקר טפלים אלא היו לא
המעזיבה, להחזיק היתה ארז של הכלונסאות מטרת כל
תורה), (תומכי דאורייתא" "תמכין כמו שהם ונמצא

בתורה. לעוסקים טפלים אלא שאינם

כמו זקופין "עומדין אלו קורות היו לא זה מטעם
מונחים היו ורק במשכן" שהיו כמו עומדים שטים עצי

המעזיבה. תחת

äìòî õøàäá ùéù åæ äðéçá ë"â ìéìòá äàøð äðäå
ñøãî àéäù ,äá ùéù ìåèáä úðéçá àåäå ,äøéúé
íéìãâù çîåöä ë"àùî .ìëä éìâø úåôë úçú

.'åë úåàùðúäå äáåâá
שרשו מחמת הדומם שמעלת לעיל נתבאר
כפי במציאותו ביטוי לידי באה העליונה) (במחשבה
עד הצמיחה, כח ישנו בעפר שדוקא בכך למטה, שהוא

הדומם. מן מקבלים והצומח שהחי

(לגבי וארץ בדומם גלוי' רוחנית מעלה יש וכך
ביטול על מורה דעפר הביטול, מעלת והיא - צומח)
לכל כעפר "ונפשי וכן ואפר, עפר ואנכי (כמ"ש

העפר. על דורסין שהכל לפי תהי'"),

על המורה הצומח מבחינת ממש להיפך וזהו
שגדל צומח, של גדרו (שזהו והתנשאות גבהות

בגובה).

,äáùçîá äìòðä äùøù ãöî êùîð äæ ìåèáå
àåä ["ä"î"]ù ,"ä"î áùç" úðéçá àéä äáùçîäù
åðçðå" ä"ò åðéáø äùî øîàù åîë ìåèáä úéìëú
.õøàá ìåèáä úðéçá ùáìúîå êùîð íùîå ,"ä"î
- "מחשבה" במלת (כנרמז ביטול ענינה המחשבה

בחינת שהוא לדיבור בניגוד מה"), "חשב אותיות
"יש".

בקיצור: הדבר ביאור

של ומדות לשכל "לבושים" הם ודיבור מחשבה
ידי על הוא למשל, שכלי, רעיון גילוי פירוש, האדם,
להאדם הרעיון שגילוי ודיבור, דמחשבה ה"לבוש"
וכשרוצה ברעיון, שחושב מחשבה, ידי על הוא עצמו
באותיות אותו מלביש הזולת אל הרעיון את לגלות

הדיבור.

דמחשבה הלבושים שני בין עצום הבדל יש אך
שהן גשמיות אותיות נוצרו כבר שבדיבור ודיבור,
תופס והשומע השכלי, הרעיון מן נפרדת מציאות
תופס אח"כ ורק והתיבות, האותיות את רק בתחילה
משא"כ האותיות; בתוך המלובש הרעיון את

שבהן האותיות בטילותבמחשבה, הרעיון מלובש
האותיות את מרגיש האדם שאין השכל, ל"אור"
הרעיון אצלו נרגש בעיקר אלא עצמן, בפני כמציאות

האותיות. בתוך המלובש והסברא

וכך הביטול, ענין על מורה שהמחשבה ונמצא,
כביכול היא עליונה" ד"מחשבה שהמדריגה למעלה,
שהמחשבה להבדיל, באדם (כמו עצמו הקב"ה בתוך
לאיזו מקום נתינת שום בלי עצמו), האדם בתוך היא

בתכלית. ביטול אלקות, זולת מציאות

(עוד העליונה במחשבה מושרשת שהארץ ומאחר
הביטול בחינת כן, על שמים), מבחינת למעלה
דוקא, בארץ בעליל נראה מ"ה") ("חשב שבמחשבה

עלי'. דורסין שהכל

úøèò" úåéäì àáì ãéúòì äìòúú äæ ãöîå
."äìòá

ארץ שבבחינת הביטול כיצד יתגלה לבא לעתיד
בה, המתלבשת עליונה" "מחשבה בחינת מצד הוא

("בעלה"). שמים מבחינת גבוהה היא ובמילא

במשכן משא"כ דוקא, מאבנים בהמ"ק היה לכן
שבחינת דעכשיו ההשתלשלות, סדר כפי שנעשה
היו לכן כו', קדמו שמים מהדומם, למעלה צומח
המשכן בקרקע היה והעפר שטים מעצי הכותלים

וכנ"ל:
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אבריןÔÈ�Ú‰Â(טו) רמ"ח הן פקודין דרמ"ח כידוע הוא
חסד כמו הוי' מצות נק' שהרי ממש דמלכא
ממשיכי' כאשר ועד"מ וכה"ג הצדקה מצות ע"י כו' דרועא
כל להמשיך יכולים כך קומתו כל מאבריו בא' לאדם
שהיא א' מצוה ע"י כו' אברין שברמ"ח ב"ה אא"ס עצמות
נק' שהתו"מ ידוע הרי כו' גוף לו שאין הגם א' אבר נק'
אשר המצות אלה וכתיב האדם תורת זאת כמ"ש אדם בשם
מפני כו' דלעילא האדם בהם וחי האדם אותם יעשה
הנעלם והתענוג הרצון פנימית בחי' שורה עליונות שבמצו'
מצותי שנק' עליונות המצו' וע"כ ממש ב"ה א"ס שבמהו"ע
גבול בלי מאד מצותך רחבה כמו ממש א"ס בבחי' הן ממש
תורה על עומד העולם דברים ג' על שאמרז"ל וזהו וד"ל

ב שהן וגמ"ח דת"יועבודה בג"ה חח"ן דאצי' קוין ג' חי'
הן הרי ועבודה כידוע דת"י האמצעי קו בחי' תורה
מצות הוא וגמ"ח קרבן במקום התפלה שעכשיו הקרבנות
כי לנו תהי' וצדקה כמ"ש המצות כל שכולל וחסד הצדקה
דוקא אא"ס עצמות בחי' כל נמשך אלה ג' וע"י כו' נשמור
כנ"ל כלל מ"ן העלאת כל לשם להגיע יכול שלא מה למטה
חח"ן שהוא בחכמתו חכם יתהלל אל ממ"ש לזה וראי'
כ"א דת"י האמצעי קו בעשרו ועשיר בג"ה בגבורתו וגבור

חסד לעשות ממש אותי וידוע השכל כו' יתהלל בזאת
ועבודה דתורה אלה ג' שהן דוקא בארץ וצדקה ומשפט
דבר סוף כמ"ש עבמ"ת שזה דוקא חפצתי באלה כי וגמ"ח
על ע"כ כנ"ל בהם וחי וכמ"ש דלעילא האדם כל זה כי כו'
פנימי' מבחי' שנמשך דאצי' עולם עומד העולם אלה ג'
בשמחה ה' את עבדו וזהו כו' קוין בג' דא"ס ועצמות
ומשפט חסד אלה דג' ש"מ שמחה כי דוקא ש"מ בשמחה
בחי' כל לגלוי ההעלם מן המביא הוא הוא בארץ וצדקה
דלעיל הקושי' יתורץ ובזה כו' באלה כי דאא"ס עצמות
דמ"ש כו' חשוכא ברישא ש"ע מברייתו הסדר שינה למה
מעבודה שבצפרא שמח' על קאי לא בשמחה ה' עבדו
ודאי צריך שלזה יום דמדת אור שנק' כו' באהבה שבלב
הוא דחשך משום מ"ן העלאת בבחי' דרמשא רינה שיוקדם
בשמחה דמצו' עבודה בחי' על קאי אלא כנ"ל לאור שקדם
מהשתלשלו' שלמעלה ית' ממש לעצמותו שממשיכים
שהוא דרמשא ברננה לפניו באו א' ואח"כ כנ"ל ואור דחשך
העלם ע"י שיומשך השפע אור לעורר מ"ן העלא' בבחי'
לפניו ברננה לפניו באו וזהו ההשתלשלות בסדר הבא וגלוי
ויהי וכמ"ש ההעלם מן הנגלה לאור קודם להיותו ממש
וד"ל: כנ"ל כו' חשוכא ברישא עולם של כברייתו כו' ערב
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

שהי'Â‰�‰ד) ושש שני ותולעת וארגמן תכלת בחי' ד'
בבחי' יש וכמ"כ מקיפי' מבחי' הי' במשכן
ומנורה ושולחן ארון במשכן שהיו כלי' הד' והם פנימי'
אף והנה בדרום ומנורה בצפון שולחן הנה כי ומזבח,
היא המנורה אעפ"כ חסד בחי' שהוא בדרום היא שהמנורה
למעלה לעלות האש וטבע אש בחי' שהיא גבורה בחי'
חסד בחי' היא אעפ"כ גבורה בחי' בצפון שהי' אף ושולחן

היינו באמצע עומד הי' והמזבח החסדי', השפעת שהוא
הפרש והנה שש, בחי' כנגד והארון ארגמן, בחי' כנגד
בפ"ע מדריגה כל שהפנימי' לפנימי' מקיפי' בחי' ד' שבין
כלולי' הם אעפ"כ מדריגות ד' שהם אף במקיפי' משא"כ
בצלאל והנה כידוע). מדריגות מד' חוט בכל הי' (ולכן יחד
תחלה מקיף בחי' היום וידעת הפסוק כסדר שיעשה אמ'

פנימי. בחי' לבבך אל והשבות ואח"כ
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אבריןÔÈ�Ú‰Â(טו) רמ"ח הן פקודין דרמ"ח כידוע הוא
חסד כמו הוי' מצות נק' שהרי ממש דמלכא
ממשיכי' כאשר ועד"מ וכה"ג הצדקה מצות ע"י כו' דרועא
כל להמשיך יכולים כך קומתו כל מאבריו בא' לאדם
שהיא א' מצוה ע"י כו' אברין שברמ"ח ב"ה אא"ס עצמות
נק' שהתו"מ ידוע הרי כו' גוף לו שאין הגם א' אבר נק'
אשר המצות אלה וכתיב האדם תורת זאת כמ"ש אדם בשם
מפני כו' דלעילא האדם בהם וחי האדם אותם יעשה
הנעלם והתענוג הרצון פנימית בחי' שורה עליונות שבמצו'
מצותי שנק' עליונות המצו' וע"כ ממש ב"ה א"ס שבמהו"ע
גבול בלי מאד מצותך רחבה כמו ממש א"ס בבחי' הן ממש
תורה על עומד העולם דברים ג' על שאמרז"ל וזהו וד"ל

ב שהן וגמ"ח דת"יועבודה בג"ה חח"ן דאצי' קוין ג' חי'
הן הרי ועבודה כידוע דת"י האמצעי קו בחי' תורה
מצות הוא וגמ"ח קרבן במקום התפלה שעכשיו הקרבנות
כי לנו תהי' וצדקה כמ"ש המצות כל שכולל וחסד הצדקה
דוקא אא"ס עצמות בחי' כל נמשך אלה ג' וע"י כו' נשמור
כנ"ל כלל מ"ן העלאת כל לשם להגיע יכול שלא מה למטה
חח"ן שהוא בחכמתו חכם יתהלל אל ממ"ש לזה וראי'
כ"א דת"י האמצעי קו בעשרו ועשיר בג"ה בגבורתו וגבור

חסד לעשות ממש אותי וידוע השכל כו' יתהלל בזאת
ועבודה דתורה אלה ג' שהן דוקא בארץ וצדקה ומשפט
דבר סוף כמ"ש עבמ"ת שזה דוקא חפצתי באלה כי וגמ"ח
על ע"כ כנ"ל בהם וחי וכמ"ש דלעילא האדם כל זה כי כו'
פנימי' מבחי' שנמשך דאצי' עולם עומד העולם אלה ג'
בשמחה ה' את עבדו וזהו כו' קוין בג' דא"ס ועצמות
ומשפט חסד אלה דג' ש"מ שמחה כי דוקא ש"מ בשמחה
בחי' כל לגלוי ההעלם מן המביא הוא הוא בארץ וצדקה
דלעיל הקושי' יתורץ ובזה כו' באלה כי דאא"ס עצמות
דמ"ש כו' חשוכא ברישא ש"ע מברייתו הסדר שינה למה
מעבודה שבצפרא שמח' על קאי לא בשמחה ה' עבדו
ודאי צריך שלזה יום דמדת אור שנק' כו' באהבה שבלב
הוא דחשך משום מ"ן העלאת בבחי' דרמשא רינה שיוקדם
בשמחה דמצו' עבודה בחי' על קאי אלא כנ"ל לאור שקדם
מהשתלשלו' שלמעלה ית' ממש לעצמותו שממשיכים
שהוא דרמשא ברננה לפניו באו א' ואח"כ כנ"ל ואור דחשך
העלם ע"י שיומשך השפע אור לעורר מ"ן העלא' בבחי'
לפניו ברננה לפניו באו וזהו ההשתלשלות בסדר הבא וגלוי
ויהי וכמ"ש ההעלם מן הנגלה לאור קודם להיותו ממש
וד"ל: כנ"ל כו' חשוכא ברישא עולם של כברייתו כו' ערב
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

שהי'Â‰�‰ד) ושש שני ותולעת וארגמן תכלת בחי' ד'
בבחי' יש וכמ"כ מקיפי' מבחי' הי' במשכן
ומנורה ושולחן ארון במשכן שהיו כלי' הד' והם פנימי'
אף והנה בדרום ומנורה בצפון שולחן הנה כי ומזבח,
היא המנורה אעפ"כ חסד בחי' שהוא בדרום היא שהמנורה
למעלה לעלות האש וטבע אש בחי' שהיא גבורה בחי'
חסד בחי' היא אעפ"כ גבורה בחי' בצפון שהי' אף ושולחן

היינו באמצע עומד הי' והמזבח החסדי', השפעת שהוא
הפרש והנה שש, בחי' כנגד והארון ארגמן, בחי' כנגד
בפ"ע מדריגה כל שהפנימי' לפנימי' מקיפי' בחי' ד' שבין
כלולי' הם אעפ"כ מדריגות ד' שהם אף במקיפי' משא"כ
בצלאל והנה כידוע). מדריגות מד' חוט בכל הי' (ולכן יחד
תחלה מקיף בחי' היום וידעת הפסוק כסדר שיעשה אמ'

פנימי. בחי' לבבך אל והשבות ואח"כ
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âכי והענין להתיבה, צריכים בע"ת והן צדיקים הן
כתיב הנה כי עליהם, להגן הוא התיבה בצדיקים
הטורדות מחשבות בריבוי הפרנסה טרדת היינו רבים מים
עד רבות המחשבות כמ"כ שמשוטטות מים כמו שזהו
יכול מחשבות ובריבוי העיקר, הם כאלו א"ע שמקשר

עד ידילבוא ועוצם כחי שיאמר מחוללך אל ותשכח שיהי'
מה ומפני כך שעשה מפני הרויח מה מפני שסובר דהיינו
הוא כי לידע צריך ובאמת כך, עשה שלא מפני הרויח לא
דרכי כל על פקוחות עיניך כמ"ש חיל לעשות כח לך הנותן
מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין כדרכיו, לאיש לתת בנ"א
נעלה שרשם ובאמת מלמעלה, עליו מכריזין אא"כ
רבות וזהו מעצמו, נעשה דבר שום אין וא"כ מהכרוזים,
היא שמלמעלה תקום היא הוי' ועצת איש בלב מחשבות

והקימה. העצה
Â‰ÊÂ'א רגע אפי' יפרד שלא הארץ בקרב לרוב וידגו

למעשה המחשבה שמקשר ע"י דהיינו שבים, כדגים
ועושה וללמוד, להתפלל יוכל עי"ז שירויח שע"י שיכוין
צדקה נותן וכ"א ב"ב, את ומפרנס הזן זה עת בכל צדקה
תהי' וצדקה כמ"ש המצות כל כללות היא וצדקה ערכו לפי

המחשבה מקשר ואם המצוה, כל את לעשות נשמור כי לנו
אבל נפרד, להיות יכול ואינו המעשה מתעלה עי"ז למעשה
צדקה אח"כ שנותן הגם למעשה המחשבה מקשר אינו אם
במים ליטבע יכול המח' ובריבוי זע"ז, חיבור להם אין אבל
אדוני נפש והיתה כתיב הנה כי דלעו"ז. סוף להם שאין
ונק' מאד, רחוק למקום קליעה הקלע בכף יקלענה כו'
מאלקות הריחוק עוצם מפני אך קלי' שהם הגם א"ס בשם
הטעם מן למעלה שהוא עמלק קלי' כמו א"ס בשם נק'
מקור שהוא מפני אלא הדעת מן למטה ה"ה ובאמת ודעת
למעלה נק' לכן מאד ומתרחק המוחין ומאבד הקלי' לכל
סוף להם שאין מים איזהו משארז"ל וע"ד ודעת, הטעם מן
מה וע"ד סוף, להם שיש הרי רוחותיו מד' רואהו שאין כל
ובאמת יורד ואינו עולה אדום של שרו ליעקב שהראהו
כו', אורידך משם כו' תגביהי אם כמ"ש ירידה לו יהי' הרי
עוצם מפני כן יורד, אינו נאמר הגלות אריכות מפני אלא
להשמר מגן תומ"צ היינו והתיבה א"ס, בשם נק' הריחוק
מגינא בה דעסיק בעידנא מצות כמארז"ל רבים המים מן
מן שמציל ומצלי מגינא עסיק דלא בעידנא ותורה ומצלי

רבים. המים

xteb ivr zaz jl dyr 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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øúëá íéùåøéô 'â :÷"îøä
ììëá øúëä úðéçá ïéðò äìçú ïéáäì êéøö äæ ìë ïéáäìå

ñ"ãøôá àúéà äðäã .åäîמשה רבי - הרמ"ק של

øúëקֹורדֹובירֹו, êøò íééåðéëä éëøò øòùהפירוש מהו ְֵ

כתר המילה של åðåùìהמילולי äæå:הרמ"ק של

äðúîä ïåùìî åùøéôù ùéלחכותøéòæ éì øúë åîë12

הכתר? לבחינת שייך זה מה ולכאורה קצת, לי חכה פירוש

הרמ"ק ììëמסביר äæä íå÷îá áåùçú ìà äðååëäåזה כי

זה בשלב אליו להגיע ניתן שלא מדי עמוק íðîàמקום
èùôúéù ãò ïúîäויתגלהåùøéô ïë ïéáäì ìëåú æàå

íéðåàâä.

לדברי הקשורים נוספים עניינים בסוגריים נ"ע הרבי מבאר

אלו: ä÷éúùנכלל(äæáåהרמ"ק ïåùì øúë ùåøéô ïë íâ
כפי הכתר, לבחינת פעמים הרבה מתייחס שתיקה המושג

הגמרא סיפור על את13שמבואר ראה רבינו משה שכאשר
זה ועל שכרה"? וזו תורה "זו שאל סופו ואת עקיבא ר'
ומוסבר לפני". במחשבה עלה כך "שתוק הקב"ה לו 14ענה

היא אליו היחס הרי להשגה, מעבר הוא המקום שכאשר
למילה שתיקה הלשון בין מילולי קשר אין ואמנם שתיקה,
המושג למה יובן המתנה זה שכתר הפירוש לפי אבל כתר,

הכתר לבחינת בתוכנו מתייחס íåãåשתיקה éì ïúîä åðééäã
äìòîì åäæù éôì àåä äæá ä÷éúùä ïéðòå ,øáã ãéâäìî

äøéöé øôñá áåúëù äî êøã ìòå äâùäå äòéãéäî15íåìá
'åë øäøäìî êáìå øáãìî êéôלמעלה הוא השתיקה שמקום
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ב.12. לו, איוב

ב.13. כט, מנחות
בחוקתי.14. פ' תורה לקוטי לדוגמא ראה
ח15. א, יצירה ספר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ודיבור .מגילוי
'åë èùôúéù ãò ïúîä áåúëù äîî íðîàהזו הלשון -

לעיל שהתבאר כפי לגמרי שייכות חוסר לא שזה משמעותה

ולהמתין לחכות רק אלא מגילוי, שלמעלה השתיקה בענין

לקרות שהולך שיתפשט")למשהו íå÷î("עד ìëîã ïáåî
éåìéâå úåèùôúä äæî äéäéù øáã úìçúä äæ éøäאמנם -

תהליך התחלת כאן יש אבל זה את להשיג יכול לא עכשיו

בהמשך äðúîäáåשיתגלה ,äðúîä ïåùì àåä øúëã åðééäå ,
åá áåùçìå ïééòìî áåëéòä àåäå íéðéðò 'á ùéהזה ,בשלב

¯ (ïåôøòã ïèøàåå øòã ñòôò ïò÷ àéî æà) äå÷úä ïéðò íâå
מזה', יצא שמשהו לחכות ìà'אפשר äå÷úä ïéðò àåäå

é"ùø ùåøéôá íù ïééòå ,'åë éåìéâäå úåèùôúääהפסוק על

ש זעיר" לי "כתר ìçåäבאיוב ïåùì øúëרש"י שם ומביא

יונתן מתרגום לייחל, מלשון זה שכתר את16ראיה שמתרגם
"י ל"יכתרון"המילה - íåãיחלו" åîëå äå÷úä ïéðò àåäù

åì ììåçúäå 'äì17.('åëהכתר כלומר, אליו. תייחל מלשון

מקום לא אבל האדם, להשגת שמעבר מקום אמנם הוא

ממתינים אם שהרי להשגה, כלל שייכות שום לו שאין

היה כאן עד השפעה. איזה מזה להגיע יכול ומייחלים,

הפרד"ס. של הראשון פירושו על המוסגר מאמר

כתר: למילה נוסף פירוש בפרד"ס הרמ"ק ùéåוממשיך
åòîùîë øúë åùøéôùהפשוטהäøèòå øúë åðééä)שעל

האדם íòèäåראש דרגת), את מבטא הראש שעל שהכתר

הרוחנית ùàøהכתר øúëäù åîëומעלóåâä éùåáì ìëì
åæ äãî ïëהכתר úåìéöàäהיאשל ìëì ùàø.

בסוגריים: נ"ע הרבי äðååëäומוסיף äàøðå)הרמ"ק של

¯ 'åë úåìéöàã íéôé÷î úåøåàä ìëì ùàø åäæùכמו כלומר

למעלה גם אלא מהגוף, למעלה רק לא הוא שהכתר

למעלה הוא האצילות של הכתר כך הגוף, שעל מהלבושים

האצילות, בתוך בפנימיות המתלבשים מהאורות רק לא

האצילות את המקיפים מהאורות למעלה גם åîëåאלא ,
שונות דרגות יש עצמם הלבושים ùàøäשבתוך éùåáì ,

,óåâä éùåáìì ùàø ïäùשהוא הכתר על כשמדברים כך

הראש לבושי כולל הלבושים מכל למעלה היא הרי העטרה,

עליונים, הכי הלבושים åäæùשהם øîåì êéøö äøèòä ïéðòå
.('åë ùàøä éùåáì úðéçáî íâ äìòîìנ"ע הרבי כלומר

מעולם למעלה רק לא ענינו שהכתר הרמ"ק, מדברי מדגיש

את שמקיפים האורות מכל גם למעלה אלא עצמו, האצילות

אלא האדם, גוף מעל רק לא שהוא כתר בדוגמת האצילות,

וראשו. גופו מלבושי למעלה גם

כתר: במילה נוסף פירוש הרמ"ק øúëוממשיך åùøéôù ùéå
ïåùìîרשע ומסבב)øéúëîהפסוק: מכתר úà(מלשון
÷éãöä18,äðååëäåהיא הכתר ìëìשדרגת áåáéñ ïåùìעולם

ê"øú ìà æåîøì ïë àø÷ðå ,'åë åëåúá úåìéöàäבגימטריא)

כתר) אותיות תר"ך - 620åðîî íéøéàîä øåà éãåîòמן

øåàובתוכוåúåîöòáåהקב"ה íéòôåùä íéîìòð úåçë íäå
íéðåúçúä íéìöàðä ìà íìòðäלכן נעלם אור שזה ובגלל

נשאר אלא מתגלה לא זה כי ומסבב, שמכתר אור נקרא זה

מסביב, åðåùìכביכול ïàë ãò.הרמ"ק של

מלשון א. כתר: בלשון משמעויות שלשה יש לסיכום:

ג. הראש. על שמונח כתר מלשון ב. ולהמתין. לחכות

בחינות ג' הם אלו משמעויות ג' – ולסבב. לכתר מלשון

המאמרים בהמשך שיבואר כפי הכתר, דרגת .19בתוך

ïåöø åðééðò øúë
הכתר: של הפנימי תוכנו את להסביר נ"ע הרבי ומתחיל

úðéçá àåä ììëá øúëä úðéçáã òåãé äðäã àåä ïéðòäå
ïåöøä úðéçá àåä úåìéöàã øúë åîëå ïåöøäהקב"ה של

ïåöøä àåä äàéøáã øúë ïëå .'åë úåìéöàä íìåò ìéöàäì
íéèøôä íéøúëä úðéçá ïäå ,'åë äàéøáä íìåò àåøáì

בלבד האלו לעולמות פרטיים רצונות åë',כלומר
ïåîã÷ íãà úðéçáåלאחר שנאצל הראשון העולם שהוא

והנבראים העולמות כל את בתוכו וכולל àø÷ðהצמצום
øúëרצוןúåììë éáâìסדרìå åðîîù úåìùìúùäääèî

íéãéñç úðùîä áúëù åîëå20úðéçá àåä ïåîã÷ íãàã
êéøà,וחיצוניות פנימיות יש דאצילות הכתר שבתוך כפי -

כך אריך. נקראת והחיצונית עתיק, נקראת הפנימיות

היא א"ק) (של כאן המבוארת שבכתר הרצון של הבחינה

עתיק מדרגת (בשונה אריך שנקרא הכתר של הגלוי החלק

תענוג) שעניינה äøéöéשבכתר äàéøá úåìéöà úåîìåò 'ãã
øäæá øîåà äæ ìòå ,'åë äéùò21éøáîì äéúåòøá ÷éìñ ãë

àîìò,העולם לברוא הקב"ה) (של ברצונו כשעלה -

שעלה כללי רצון קדם העולם שלבריאת הזוהר שכוונת

הקב"ה אצל äîåã÷äכביכול äáùçîå ïåöø úðéçá åðééäã
.íééç õòá áåúëù åîëå ïåîã÷ íãàã
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ד.16. מב, ישעיה

ז17. לז, תהילים

ד.18. א, חבקוק

ואילך.19. קכ"ו פרק ראה

ריקי20. חי עמנואל רבי ידי על שנכתב האר"י קבלת על ביאור
שם. ובהנסמן י"ב פרק זה בהמשך זה בענין המתבאר וראה מאיטליה.

סע"ב.21. פו, א' חלק זהר ראה



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ודיבור .מגילוי
'åë èùôúéù ãò ïúîä áåúëù äîî íðîàהזו הלשון -

לעיל שהתבאר כפי לגמרי שייכות חוסר לא שזה משמעותה

ולהמתין לחכות רק אלא מגילוי, שלמעלה השתיקה בענין

לקרות שהולך שיתפשט")למשהו íå÷î("עד ìëîã ïáåî
éåìéâå úåèùôúä äæî äéäéù øáã úìçúä äæ éøäאמנם -

תהליך התחלת כאן יש אבל זה את להשיג יכול לא עכשיו

בהמשך äðúîäáåשיתגלה ,äðúîä ïåùì àåä øúëã åðééäå ,
åá áåùçìå ïééòìî áåëéòä àåäå íéðéðò 'á ùéהזה ,בשלב

¯ (ïåôøòã ïèøàåå øòã ñòôò ïò÷ àéî æà) äå÷úä ïéðò íâå
מזה', יצא שמשהו לחכות ìà'אפשר äå÷úä ïéðò àåäå

é"ùø ùåøéôá íù ïééòå ,'åë éåìéâäå úåèùôúääהפסוק על

ש זעיר" לי "כתר ìçåäבאיוב ïåùì øúëרש"י שם ומביא

יונתן מתרגום לייחל, מלשון זה שכתר את16ראיה שמתרגם
"י ל"יכתרון"המילה - íåãיחלו" åîëå äå÷úä ïéðò àåäù

åì ììåçúäå 'äì17.('åëהכתר כלומר, אליו. תייחל מלשון

מקום לא אבל האדם, להשגת שמעבר מקום אמנם הוא

ממתינים אם שהרי להשגה, כלל שייכות שום לו שאין

היה כאן עד השפעה. איזה מזה להגיע יכול ומייחלים,

הפרד"ס. של הראשון פירושו על המוסגר מאמר

כתר: למילה נוסף פירוש בפרד"ס הרמ"ק ùéåוממשיך
åòîùîë øúë åùøéôùהפשוטהäøèòå øúë åðééä)שעל

האדם íòèäåראש דרגת), את מבטא הראש שעל שהכתר

הרוחנית ùàøהכתר øúëäù åîëומעלóåâä éùåáì ìëì
åæ äãî ïëהכתר úåìéöàäהיאשל ìëì ùàø.

בסוגריים: נ"ע הרבי äðååëäומוסיף äàøðå)הרמ"ק של

¯ 'åë úåìéöàã íéôé÷î úåøåàä ìëì ùàø åäæùכמו כלומר

למעלה גם אלא מהגוף, למעלה רק לא הוא שהכתר

למעלה הוא האצילות של הכתר כך הגוף, שעל מהלבושים

האצילות, בתוך בפנימיות המתלבשים מהאורות רק לא

האצילות את המקיפים מהאורות למעלה גם åîëåאלא ,
שונות דרגות יש עצמם הלבושים ùàøäשבתוך éùåáì ,

,óåâä éùåáìì ùàø ïäùשהוא הכתר על כשמדברים כך

הראש לבושי כולל הלבושים מכל למעלה היא הרי העטרה,

עליונים, הכי הלבושים åäæùשהם øîåì êéøö äøèòä ïéðòå
.('åë ùàøä éùåáì úðéçáî íâ äìòîìנ"ע הרבי כלומר

מעולם למעלה רק לא ענינו שהכתר הרמ"ק, מדברי מדגיש

את שמקיפים האורות מכל גם למעלה אלא עצמו, האצילות

אלא האדם, גוף מעל רק לא שהוא כתר בדוגמת האצילות,

וראשו. גופו מלבושי למעלה גם

כתר: במילה נוסף פירוש הרמ"ק øúëוממשיך åùøéôù ùéå
ïåùìîרשע ומסבב)øéúëîהפסוק: מכתר úà(מלשון
÷éãöä18,äðååëäåהיא הכתר ìëìשדרגת áåáéñ ïåùìעולם

ê"øú ìà æåîøì ïë àø÷ðå ,'åë åëåúá úåìéöàäבגימטריא)

כתר) אותיות תר"ך - 620åðîî íéøéàîä øåà éãåîòמן

øåàובתוכוåúåîöòáåהקב"ה íéòôåùä íéîìòð úåçë íäå
íéðåúçúä íéìöàðä ìà íìòðäלכן נעלם אור שזה ובגלל

נשאר אלא מתגלה לא זה כי ומסבב, שמכתר אור נקרא זה

מסביב, åðåùìכביכול ïàë ãò.הרמ"ק של

מלשון א. כתר: בלשון משמעויות שלשה יש לסיכום:

ג. הראש. על שמונח כתר מלשון ב. ולהמתין. לחכות

בחינות ג' הם אלו משמעויות ג' – ולסבב. לכתר מלשון

המאמרים בהמשך שיבואר כפי הכתר, דרגת .19בתוך

ïåöø åðééðò øúë
הכתר: של הפנימי תוכנו את להסביר נ"ע הרבי ומתחיל

úðéçá àåä ììëá øúëä úðéçáã òåãé äðäã àåä ïéðòäå
ïåöøä úðéçá àåä úåìéöàã øúë åîëå ïåöøäהקב"ה של

ïåöøä àåä äàéøáã øúë ïëå .'åë úåìéöàä íìåò ìéöàäì
íéèøôä íéøúëä úðéçá ïäå ,'åë äàéøáä íìåò àåøáì

בלבד האלו לעולמות פרטיים רצונות åë',כלומר
ïåîã÷ íãà úðéçáåלאחר שנאצל הראשון העולם שהוא

והנבראים העולמות כל את בתוכו וכולל àø÷ðהצמצום
øúëרצוןúåììë éáâìסדרìå åðîîù úåìùìúùäääèî

íéãéñç úðùîä áúëù åîëå20úðéçá àåä ïåîã÷ íãàã
êéøà,וחיצוניות פנימיות יש דאצילות הכתר שבתוך כפי -

כך אריך. נקראת והחיצונית עתיק, נקראת הפנימיות

היא א"ק) (של כאן המבוארת שבכתר הרצון של הבחינה

עתיק מדרגת (בשונה אריך שנקרא הכתר של הגלוי החלק

תענוג) שעניינה äøéöéשבכתר äàéøá úåìéöà úåîìåò 'ãã
øäæá øîåà äæ ìòå ,'åë äéùò21éøáîì äéúåòøá ÷éìñ ãë

àîìò,העולם לברוא הקב"ה) (של ברצונו כשעלה -

שעלה כללי רצון קדם העולם שלבריאת הזוהר שכוונת

הקב"ה אצל äîåã÷äכביכול äáùçîå ïåöø úðéçá åðééäã
.íééç õòá áåúëù åîëå ïåîã÷ íãàã
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ד.16. מב, ישעיה

ז17. לז, תהילים

ד.18. א, חבקוק

ואילך.19. קכ"ו פרק ראה

ריקי20. חי עמנואל רבי ידי על שנכתב האר"י קבלת על ביאור
שם. ובהנסמן י"ב פרק זה בהמשך זה בענין המתבאר וראה מאיטליה.

סע"ב.21. פו, א' חלק זהר ראה



c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

שפתי הפסוק פי' אלקים. משם ששרשו והנרתק המגן היינו חמה, עובדי – העולם אומות
כן". "לא האומרים העולם לאומות בה', המאמינים ישראל בין החילוק דעת, יזרו חכמים

‰p‰Âמׁשּתחוים ׁשהם זרה, עבֹודה עֹובדי הם העֹולם אּמֹות ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּדף ּבּׁשל"ה ּומבאר חּמה", "עֹובדי ונקראים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלּׁשמׁש,
הּׁשמׁש, ונרּתק מגן ׁשהּוא ּבסּבּובּה, חּמה ּדהינּו ב עּמּוד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקצז
ּתחת העּמים לכל אלקי ה' חלק "אׁשר נאמר זה ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשעל
והינּו לטעֹות, מקֹום להם ׁשהּניח רׁש"י ּופרׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמים",
ההסּתר ּבחינת ׁשהּוא אלקים מּׁשם ׁשרׁשֹו ונרּתק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדהּמגן
ׁשחֹוׁשבים טֹועים הם ּובזה הוי', ׁשם על ּומכּסה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמעלים

לעּקר, צבאההסּתר וכל וירח לּׁשמׁש מׁשּתחוים הם ולכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּׁשּמבאר מה (ועּין הׁשּפעה איזה מהם לקּבל ּבכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשמים
הּוא, הענין ּובאּור .("הּמארי "ּכל הּמתחיל ּדּבּור ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּב(מאמר)

"על ּפסּוק על ּתילים ּבמדרׁש איתא יקּומּוּדהּנה לא ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹ
ז) סו (מׁשלי הּכתּוב ׁשאמר "זהּו וגֹו', ּבּמׁשּפט" ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָרׁשעים
חכמים ׂשפתי כן', לא ּכסילים ולב דעת יזרּו חכמים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ׂשפתי
ּבכל הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּממליכים יׂשראל אּלּו – דעת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָיזרּו
– כן לא ּכסילים ולב וׁשחרית; ערבית ׁשמֹו ּומיחדים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַֹיֹום
מניע ּבלּתי עצמֹו (מניע אבטֹומטֹוס ׁשאֹומרים הּמינין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָאּלּו

הּוא ּפֹועל) ּכּונת זּולת ּבמקרה הּבא ּדבר על מֹורה וגם ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותֹו,
את ּבראתי אני לרׁשעים: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְֲִִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם.
כן") "ויהי ּכתיב ּבראׁשית מעׂשה (ּדבכל ּב"כן" ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהעֹולם
והּנה כּו'. יקּומּו" לא ּכן על לזאת כן", "לא אֹומרים ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹואּתם
יׂשראל ׁשהם ּדהּצּדיקים ורׁשע, צּדיק הם ּוכסיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָחכם
ּבאמּונה מאמינים הם ּבּתֹורה ּׁשּנאמר מה ּדכל "ּכן", ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹומרים
כן", "לא אֹומרים הרׁשעים הם והּכסילים ּכן, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשלמה
הם ּבּתֹורה הּנאמר ּדבר ּכל ועל ׁשלמה, אמּונתם ׁשאין ְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהינּו
ּדׂשכל ׂשכלי וחּיּוב ּבמֹופת ידעּו אׁשר עד כן", "לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַֹאֹומרים
להם אין ּדהרׁשעים כּו', רׁשעים" יקּומּו "לא ולכן ְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָֹאנֹוׁשי,
ממליכים ׁשהם דעת", יזרּו חכמים "ׂשפתי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּתקּומה,
וערבית. ׁשחרית יתּבר ׁשמֹו ּומיחדים הּוא ּברּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָלהּקדֹוׁש
ּפרּוׁש הא' ּפרּוׁשים, ב' ּבזה יׁש הרי דעת" "יזרּו ּבפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוהּנה
ּפּזּור, ענין יזרּו ּפרׁש צּיֹון ּובמצּודת יכּתירּו, לׁשֹון יזרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָרׁש"י

נוהּו" על "יזרה יח)ּכמֹו יזרּו(אּיֹוב חכמים "ׂשפתי וזהּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
הּדעת. את יפּזרּו וגם ּדעת, יכּתירּו ְְְְִֶַַַַַַַַַָדעת",
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משום בסוכה, טוב יום סעודת אוכלים עצרת בשמיני

ה"קדשנו עם רק בסוכה יושבים כלומר, דיומא. ספיקא

טופסי בכל כמו בסוכה" "לישב ברכת כי במצותיו",

וצונו במצותיו קדשנו "אשר הוא הנוסח האלו, הברכות

בסוכה". לישב

א) ענינים: שני בהם יש אלה, ברכות בטופסי הרי,

במצוה "וצונו" ב) במצותיו". קדשנו "אשר והוא � כללי

את לעשות דוקא אותנו שציווה במה כלומר, הפרטית, זו

לעם יתברך לו להיות קדשנו זה בציווי הנה המצוות,

סגולה.

ויש "סגול" יש וטעם. מהבנה למעלה היא סגולה

רק הוא ביניהם ההבדל נקודות. הם ושניהם "סגולתא",

שתי הוא הסגול הנקודות. של עמידתן ומקום בסדר

שתי � וסגולתא למטה, אחת ונקודה למעלה נקודות

מקומו הסגל למעלה. אחת ונקודה למטה נקודות

שעל בטעמים � והסגולתא לאותיות, שמתחת בנקודות

משניהם. כלולה סגולה ואילו האותיות. גבי

דבר היא סגולה שכן, סגולה. נקראים ישראל כל

רז"ל כמאמר פרי, או1העושה תורה, ספר � סגולה מאי

שעושים "סגולה" נקראים ישראל פרי. ואכיל דיקלא

העליונה שהנקודה "סגולתא" בבחינת זה ולפעמים פרי.

של הנקודות שתי שמעורר הנשמה עצם של ההרגש היא

נקודת התחתונה, הנקודה ולפעמים ומדות, מוחין

של הנקודות שתי מעוררת הלב, שבפנימיות היהדות

ומדות. מוחין

במצותיו". ה"קדשנו עם בסוכה יושבים עצרת בשמיני

הידיעה, ענין בו להיות שצריך מקיף "מקיף", היא סוכה

הכתוב דיבר מלא מקרא דורותיכם2שהרי ידעו "למען

מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי

מצרים".
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הוא דבר ראשית העבודה: דרכי מלמדת התורה

דרכי הם העבודה שבכללות וגבולים, ממצרים היציאה

חייו ארחות באופן לו מתכנן שהאדם הכלליים החיים

ומצבו, למעמדו בהתאם הנוצרים וגבולים במצרים

בחיים. עצמו את להעמיד רוצה שהוא כפי כלומר

מסויימות בשאיפות עתידו, את לבנות המתחיל אברך,

לימוד בזמני שונים, וגבולים מצרים בו נוצרים בחיים,

מונחה לא זה זמן, לו אין כך על בצבור, בתפלה תורה,

עתידו. בבניית עסוק הוא בראש, לו

יציאת שתהיה ההכרח מן ובראשונה בראש הרי,

איזה כלומר, והגבולים. המצרים מכל לצאת מצרים,

לו שתהיה ההכרח מן הרי לעצמו, מתכנן שהוא תכניות

להיות מוכרחה והתפלה יום, בכל לתורה העתים קביעות

ממש. תפלה אלא חובה, ידי יציאת של תפלה לא כראוי,

שכן, סוף, ים קריעת באה מצרים יציאת אחרי

אצלו נוצרים העבודה, בדרכי לעסוק האדם משמתחיל

מאד, וגדולות חזקות מהן אחת שכל שונות, הפרעות מיד

מאחוריהם ממצרים, ביציאתם ישראל בבני שהיה כפי

במדבר. נמצאים עצמם והם הים מלפניהם השונא,

הים את בקע הקב"ה מלמעלה, היתה סוף ים קריעת

זה שלפני אלא היבשה, דרכי כמו ישראל לבני דרך וסלל

הקפיצה, היתה וכאשר לים, הקפיצה להיות צריכה היתה

ליבשה. הים את השי"ת הפך נפש, מסירות בעל אדם

את הושבתי ה"בסוכות בא מצרים יציאת לאחרי מיד

ל"בסוכות מצרים יציאת בין כלומר, ישראל", בני

ממצרים: הנסיעה סדר היה כך כי רעמסס, היה הושבתי"

סוף. ים איתם, סוכות, רעמסס,

עמודים שני הם סוף ים וקריעת מצרים יציאת

מצרים יציאת בין אלא, האדם. חיי בארחות ראשיים

איתם. סוכות, רעמסס, דרגות: שלש היו סוף ים לקריעת

מצרים, יציאת לסוף שייכת רעמסס, הראשונה, הדרגה

סוף. ים קריעת להתחלת שייכת השלישית והדרגה

של הדרגא ישנה ואיתם רעמסס הדרגות שתי בין

ישראל", בני את הושבתי "בסוכות נאמר עליה סוכות,

רעמסס אמנם שהן נאמר כאילו דבר, חידוש על המצביע

בכך אין זאת בכל פנימי, תוכן בעלות דרגות הן ואיתם

ואילו והדרגה, סדר של ענינים הם אלה פלאים, משום

והדרגה. מסדר שלמעלה מדריגה היא סוכות

כמאמר מלמעלה, גילוי בדרך היתה מצרים יציאת

הרי וגאלם, הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה

הכוונה ואילו מלמעלה, גילוי היתה מצרים שיציאת

הנה עצמם, הנבראים בכוח עבודה שתהיה היא העליונה

ה' "אנכי במאמר הדברות, עשרת של הראשון בדיבור

כו'" הוצאתיך אשר לישראל,3אלקיך תורה במתנה ניתן

לצאת שיוכלו התוקף כלומר, מצרים, יציאת של הכוח

עבודה. ידי על עצמם בכוח שלהם והגבולים מהמצרים

שנגלה מלמעלה, הגילוי ידי על שהיתה מצרים יציאת

הדרגה הנה וגאלם, הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם

שהם פירושים שני ובכך "רעמסס", היתה בה הראשונה

ק"כ עולה ס"ס ס"ס, רע"ם ר"ת � רעמסס א) אחד: ענין

המקטרגים סוד אלקים, שם של הצירופים ק"כ שהם

ברע"ם מלמעלה הגילוי ידי ועל כנודע, עונש ושואפי

מסס, רע ר"ת � רעמסס ב) נתבטלו. � דקדושה ורעש

דונג" "כהמס כמו וביטול התכה פירושה שהרע4מסס ,

נתבטל.

הקב"ה הושיבם מיד שעה, לפי אף הרע, וכשנתבטל

לסכות" מרעמסס "ויסעו זהו התינוק5בסוכה. כמשל ,

אותו וכורכים מזוהמתו אותו רוחצים שנולד שמיד

שנשמר בלבד זו לא הרי שבכך נקיה, בד בכריכת

מתיישרים אבריו גם אלא שמבחוץ, מהזוהמא

פועל זה הרי בלבד, שעה לפי שזה ולמרות ומתחזקים.

לאיש. והיותו גידולו זמן משך לכל גם אבריו בחיזוק

את בעצמו פועל האדם כאשר בעבודה, הוא שכך

מהתכניות שיצא שלו, והגבולים מהמצרים היציאה

הנפש של הרע הרי שאז חייו, בארחות מתכנן שהוא

שלו והבשריים הגשמיים החיים וצרכי הטבעית

סכותה". "ויסעו מיד להיות צריך ומזדככים, מתעדנים
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ט.3) ו. ה, דברים ה. ב. כ, שמות

ג.4) סח, תהלים

לז.5) יב, שמות ראה
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נ טרם עוד ואשתו ורמ"ש שנים, עשר עוד עברו ובקשתכה ותחנוניו בקשותיו כל ועל פקדו.
להם עונה הקדוש הבעש"ט אין וקיימא, חייא בזרעא יברכם כי הקדוש הבעש"ט מאת קדישא החבריא

במאד. רוח עצובי ויהיו – שמה רבקה – ואשתו רמ"ש של פניהם ויפלו מאומה.

אתם למה להם: ויאמר ואשתו רמ"ש את הקדוש הבעש"ט ויקרא הקיץ, בימי הימים באחד ויהי
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הוא דבר ראשית העבודה: דרכי מלמדת התורה

דרכי הם העבודה שבכללות וגבולים, ממצרים היציאה

חייו ארחות באופן לו מתכנן שהאדם הכלליים החיים

ומצבו, למעמדו בהתאם הנוצרים וגבולים במצרים

בחיים. עצמו את להעמיד רוצה שהוא כפי כלומר

מסויימות בשאיפות עתידו, את לבנות המתחיל אברך,

לימוד בזמני שונים, וגבולים מצרים בו נוצרים בחיים,

מונחה לא זה זמן, לו אין כך על בצבור, בתפלה תורה,

עתידו. בבניית עסוק הוא בראש, לו

יציאת שתהיה ההכרח מן ובראשונה בראש הרי,

איזה כלומר, והגבולים. המצרים מכל לצאת מצרים,

לו שתהיה ההכרח מן הרי לעצמו, מתכנן שהוא תכניות

להיות מוכרחה והתפלה יום, בכל לתורה העתים קביעות

ממש. תפלה אלא חובה, ידי יציאת של תפלה לא כראוי,

שכן, סוף, ים קריעת באה מצרים יציאת אחרי

אצלו נוצרים העבודה, בדרכי לעסוק האדם משמתחיל

מאד, וגדולות חזקות מהן אחת שכל שונות, הפרעות מיד

מאחוריהם ממצרים, ביציאתם ישראל בבני שהיה כפי

במדבר. נמצאים עצמם והם הים מלפניהם השונא,

הים את בקע הקב"ה מלמעלה, היתה סוף ים קריעת

זה שלפני אלא היבשה, דרכי כמו ישראל לבני דרך וסלל

הקפיצה, היתה וכאשר לים, הקפיצה להיות צריכה היתה

ליבשה. הים את השי"ת הפך נפש, מסירות בעל אדם

את הושבתי ה"בסוכות בא מצרים יציאת לאחרי מיד

ל"בסוכות מצרים יציאת בין כלומר, ישראל", בני

ממצרים: הנסיעה סדר היה כך כי רעמסס, היה הושבתי"

סוף. ים איתם, סוכות, רעמסס,

עמודים שני הם סוף ים וקריעת מצרים יציאת

מצרים יציאת בין אלא, האדם. חיי בארחות ראשיים

איתם. סוכות, רעמסס, דרגות: שלש היו סוף ים לקריעת

מצרים, יציאת לסוף שייכת רעמסס, הראשונה, הדרגה

סוף. ים קריעת להתחלת שייכת השלישית והדרגה

של הדרגא ישנה ואיתם רעמסס הדרגות שתי בין

ישראל", בני את הושבתי "בסוכות נאמר עליה סוכות,

רעמסס אמנם שהן נאמר כאילו דבר, חידוש על המצביע

בכך אין זאת בכל פנימי, תוכן בעלות דרגות הן ואיתם

ואילו והדרגה, סדר של ענינים הם אלה פלאים, משום

והדרגה. מסדר שלמעלה מדריגה היא סוכות

כמאמר מלמעלה, גילוי בדרך היתה מצרים יציאת

הרי וגאלם, הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה

הכוונה ואילו מלמעלה, גילוי היתה מצרים שיציאת

הנה עצמם, הנבראים בכוח עבודה שתהיה היא העליונה

ה' "אנכי במאמר הדברות, עשרת של הראשון בדיבור

כו'" הוצאתיך אשר לישראל,3אלקיך תורה במתנה ניתן

לצאת שיוכלו התוקף כלומר, מצרים, יציאת של הכוח

עבודה. ידי על עצמם בכוח שלהם והגבולים מהמצרים

שנגלה מלמעלה, הגילוי ידי על שהיתה מצרים יציאת

הדרגה הנה וגאלם, הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם

שהם פירושים שני ובכך "רעמסס", היתה בה הראשונה

ק"כ עולה ס"ס ס"ס, רע"ם ר"ת � רעמסס א) אחד: ענין

המקטרגים סוד אלקים, שם של הצירופים ק"כ שהם

ברע"ם מלמעלה הגילוי ידי ועל כנודע, עונש ושואפי

מסס, רע ר"ת � רעמסס ב) נתבטלו. � דקדושה ורעש

דונג" "כהמס כמו וביטול התכה פירושה שהרע4מסס ,

נתבטל.

הקב"ה הושיבם מיד שעה, לפי אף הרע, וכשנתבטל

לסכות" מרעמסס "ויסעו זהו התינוק5בסוכה. כמשל ,

אותו וכורכים מזוהמתו אותו רוחצים שנולד שמיד

שנשמר בלבד זו לא הרי שבכך נקיה, בד בכריכת

מתיישרים אבריו גם אלא שמבחוץ, מהזוהמא

פועל זה הרי בלבד, שעה לפי שזה ולמרות ומתחזקים.

לאיש. והיותו גידולו זמן משך לכל גם אבריו בחיזוק

את בעצמו פועל האדם כאשר בעבודה, הוא שכך

מהתכניות שיצא שלו, והגבולים מהמצרים היציאה

הנפש של הרע הרי שאז חייו, בארחות מתכנן שהוא

שלו והבשריים הגשמיים החיים וצרכי הטבעית

סכותה". "ויסעו מיד להיות צריך ומזדככים, מתעדנים
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ט.3) ו. ה, דברים ה. ב. כ, שמות

ג.4) סח, תהלים

לז.5) יב, שמות ראה
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נ טרם עוד ואשתו ורמ"ש שנים, עשר עוד עברו ובקשתכה ותחנוניו בקשותיו כל ועל פקדו.

להם עונה הקדוש הבעש"ט אין וקיימא, חייא בזרעא יברכם כי הקדוש הבעש"ט מאת קדישא החבריא

במאד. רוח עצובי ויהיו – שמה רבקה – ואשתו רמ"ש של פניהם ויפלו מאומה.

אתם למה להם: ויאמר ואשתו רמ"ש את הקדוש הבעש"ט ויקרא הקיץ, בימי הימים באחד ויהי
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ביד צדקה עושים ואתם טובות, ובלבבות רב בעושר אתכם ברך השי"ת הלא זועפים? ופניכם עצובים

יפה. ובעין רחבה

רב. בבכי לבם מקירות ויבכו לנו. אין בנים אבל כאחד, שניהם אשתו ורבקה רמ"ש אומרים אבל,

בכך? ומה הקדוש: הבעש"ט ויאמר

להם, אין ובת בן אם השי"ת, להם נתן אשר הגדול העושר כל להם למה כי ואשתו רמ"ש ויענו

זכרם. ישאר לא ימים אריכות ואחרי

גם לנסוע עצמם ויכינו אחת, עיר אל מתלמידיו אחדים עם יסע מחר כי הקדוש, הבעש"ט ויאמר

עמו. המה

עבור עגלות לקח ורמ"ש קדישא, החבריא מתלמידיו עשרה הקדוש הבעש"ט ויבחר ממחרת, ויהי

נוסעים העגלות ושאר ראשונה, ונסע יחידי בעגלתו לו ישב הקדוש הבעש"ט ויסעו. אשתו ועבור כולם

אחריו.

בני מושב ובכל הישובים. באחד קודש השבת את שבתו גם מסעם, בדרך לנו נסעו. ימים כחמשה

יפה. ובעין רחבה ביד כסף מחלקים ואשתו רמ"ש צדקה, מוסדות או עניים שם והיו שעברו, יהודים
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תרצ"ו טבת כ"ו ג' ב"ה

פורקערסדארף

יצ"ו תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי אל

עד הגדול האולם מן המערכות, בכל

- בכלל ועד - המכינות

יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

ומפורט, מפורש בדבור עמכם דברתי ושלש פעמים

מיני בכל להתאמץ בפרט מכם ואחד אחד לכל בהוראה

בשקידה הן - הגובה לאותו ית' בעזרתו להגיע התאמצות,

תפלה זו שבלב בעבודה והן ובדא"ח, בנגלה הלימודים וידיעת

אהבה וברגשי המדות בתקון והן פנימית, ובמסירה במתינות

בקיום שמים יראת של הנהגה על נוסף לחברו מאחד פנימית

בחסדי עמדו, אשר - וזריזות בזהירות המעשיות מצות

אשר בליובאוויטש תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי השי"ת,

עליכם. נקרא שמה

לעטרת זכו בליובאוויטש תמימים" "תומכי תלמידי

הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד בנים בשם נקראים להיות תפארת

"תומכי ישיבת של רוחה היא וזאת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ית' בעזרתו - להעמיד עתה, ועד הוסדה מאז יצ"ו תמימים"

משובצים דא"ח של ואורה תורה בקרן תלמידי' את -

וחיבה. באהבה טובות מדות של במשבצות

נראה הנה המערכות, מנהלי הרבנים ידידיי הרצאת פי על

לעיל, המפורטים הענינים בכל התלמידים בהנהגת הטבה ת"ל

רב. תקון דרוש עוד אבל

באיזה מכם איש איש לאמר: בזה אליכם פונה והנני

יברככם הגדול, האולם עד המכינות מן שהוא, מערכה

לשקידה תעודתו, חובת למלאות כחו בכל יתאמץ השי"ת,

בהידור, המצות קיום בזהירות התפלה, בעבודת בלימודים,

של לרוחה פנימית, במסירה חברים, באהבת מורים, במשמעת

יצ"ו. תמימים" "תומכי

לכם ישפיע צבאות הוי' אלקים אל אשר תפלה, ואני

בעבודתכם מופלגת בהצלחה מרובה וברכה חיים שפעת

ומדריכיכם, מנהליכם מוריכם יתברכו ולרגליכם הקדושה,

והמנדבים משפחותיכם בני וכל אחיותיכם אחיכם הוריכם

- ביתם בני עם יצ"ו תמימים" "תומכי הק' המוסד מחזיקי

בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל - יחיו עליהם ה'

בגשמיות והצלחתם בטובכם החפץ עוז ידידכם והנני

המברככם וברוחניות

יצחק יוסף
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È˙È¯a ˙‡ ¯kÊ‡Â . . Ï‡¯NÈ È�a ˙˜‡� ˙‡ ÈzÚÓL È�‡ Ì‚Â,ו) ¿«¬ƒ»«¿ƒ∆«¬«¿≈ƒ¿»≈»∆¿…∆¿ƒƒ

ה)

הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,

("ולקחּתי ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלעם

מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, התּבּטלּות ּדֹורׁשת לעם") לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאתכם

יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת

ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ'ּכלים'

ּבהם˜ÈLאת ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ֶ…ƒְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ְְְְִִִִִַָּבּטּול

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ®̈§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´

:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«
æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈

ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«
æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈

ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯
ìLeúàîe íéL:äðLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìàLéî ìûéfr éðáe §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬
:éøúñå ïôöìàåâë-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©

áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëçø÷ éðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´½Ÿ©

:éçøwä úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«
äëBì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´

úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬
:íúçtLîì íiåìäåëøîà øLà äLîe ïøäà àeä ©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³

íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦
:íúàáö-ìræë-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä ©¦§Ÿ¨«¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤

àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§©½¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬
:ïøäàå äLîçëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå ¤−§©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−

:íéøöî õøàañ §¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

יחּודים על מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

ולכן ואחֹות), אח הּנקראים ּומלכּות, ז"א (ּכיחּוד ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָנעלים

נזק, לגרם עלּול ּבעֹולם אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנאסרּו,

לׁשוה, לכּלם הּוא (והאּסּור מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּוכדגמת

ׁשּנאסרּו לפני ּתֹורה, מּתן לפני א לכם"). יהיה אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"ּתֹורה

אּלּו; נעלים אֹורֹות לקּבל ׁשּמסּגל למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻיחּודים

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ְְֲֲִַַַָָואדרּבה,

éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåøac ýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:Eììør éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´
éàå íéúôN:ärøt éìà òîLé Côæàøîàiå §¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ©³Ÿ¤

ézúð äàø äLî-ìà ýåýéïøäàå äòøôì íéýìû E §Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ



קני iyily ,oey`x - f ,e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøàå úùøô

åáøaãéåïåùàø:ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
âécL ìûa á÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©®̈

:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLeãéúî÷ä íâå §¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧£¦³Ÿ¦
úà ïrðk õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤§®̈©¥²

:dá eøb-øLà íäéøâî õøàäézrîL éðà | íâå ¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´£¦´¨©À§¦
íúà íéãárî íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈

:éúéøa-úà økæàå(éåì)åéðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì ¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´
íéøöî úìáñ úçzî íëúà éúàöBäå ýåýé§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦
rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî íëúà ézìväå§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈®̈§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©

:íéìãb íéèôLáe äéeèðæírì éì íëúà ézç÷ìå §½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
:íéøöî úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬¦§¨«¦

çéãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëìèéða-ìà ïk äLî øaãéå ¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´
äãárîe çeø øöwî äLî-ìà eòîL àìå ìûøNé¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−

:äL÷ô(ìàøùé)é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
àé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«

:Böøàî ìûøNéáéøîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¦§¨¥−¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éða ïääòøô éðrîLé C ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
Cìî äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤
:íéøöî õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöîñ ¦§®̈¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k zegiy ihewl)

È˙È¯a ˙‡ ¯kÊ‡Â . . Ï‡¯NÈ È�a ˙˜‡� ˙‡ ÈzÚÓL È�‡ Ì‚Â,ו) ¿«¬ƒ»«¿ƒ∆«¬«¿≈ƒ¿»≈»∆¿…∆¿ƒƒ

ה)

הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,

("ולקחּתי ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלעם

מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, התּבּטלּות ּדֹורׁשת לעם") לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאתכם

יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת

ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ'ּכלים'

ּבהם˜ÈLאת ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ֶ…ƒְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ְְְְִִִִִַָּבּטּול

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ®̈§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´

:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«
æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈

ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«
æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈

ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯
ìLeúàîe íéL:äðLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìàLéî ìûéfr éðáe §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬
:éøúñå ïôöìàåâë-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©

áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëçø÷ éðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´½Ÿ©

:éçøwä úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«
äëBì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´

úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬
:íúçtLîì íiåìäåëøîà øLà äLîe ïøäà àeä ©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³

íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦
:íúàáö-ìræë-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä ©¦§Ÿ¨«¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤

àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§©½¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬
:ïøäàå äLîçëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå ¤−§©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−

:íéøöî õøàañ §¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

יחּודים על מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

ולכן ואחֹות), אח הּנקראים ּומלכּות, ז"א (ּכיחּוד ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָנעלים

נזק, לגרם עלּול ּבעֹולם אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנאסרּו,

לׁשוה, לכּלם הּוא (והאּסּור מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּוכדגמת

ׁשּנאסרּו לפני ּתֹורה, מּתן לפני א לכם"). יהיה אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"ּתֹורה

אּלּו; נעלים אֹורֹות לקּבל ׁשּמסּגל למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻיחּודים

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ְְֲֲִַַַָָואדרּבה,

éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåøac ýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:Eììør éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´
éàå íéúôN:ärøt éìà òîLé Côæàøîàiå §¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ©³Ÿ¤

ézúð äàø äLî-ìà ýåýéïøäàå äòøôì íéýìû E §Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ



iriaxקנב - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçà:Eàéáð äéäé EáøLà-ìk úà øaãú äzà ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½¥−¨£¤´
éçà ïøäàå jeöà-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé E £©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«
:Böøàî ìûøNéâäòøt áì-úà äL÷à éðàå ¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ

:íéøöî õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà éúéaøäå§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦
ãíéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦

õøàî ìàøNé-éðá énr-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤
:íéìãb íéèôLa íéøöîäéðà-ék íéøöî eòãéå ¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´

-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà éúèða ýåýé§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«
:íëBzî ìûøNéåäeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦§¨¥−¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯

:eNr ïk íúà ýåýéæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe §Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ
ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨®̈§©§−̈¤©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È�‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆

È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

את ("וגם הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

ּומּדּוע אלקים; ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו נבראÏ‡¯NÈאֹומר העֹולם ּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְֵֵֶֶַַָƒ¿»≈ְְְִִֵֵַָָָ

ּומארע מארע ׁשּכל אפֹוא, ּומּובן יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשביל

ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ואף יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּוא

מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל למצרים, ּביחס היתה אמנם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּמּכֹות

יׂשראל. לבני ּביחס ְְְִִֵֵֶֶַַָנֹוספת

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiåèék ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦Á
øt íëìà øaãézøîàå úôBî íëì eðz øîàì äò §©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´

éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬
:ïépúìéïë eNriå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½

éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøôàéäòøt-íb àø÷iå ©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«©¦§¨Æ©©§½Ÿ

íéøöî énèøç íä-íâ eNriå íéôMëîìå íéîëçì©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦
:ïk íäéèäìaáéíðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå §©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®

:íúhî-úà ïøäà-ähî òìáiåâéäòøt áì ÷æçiå ©¦§©¬©¥©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñãéøîàiå §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé:írä çlL §Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«

åèzávðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwzæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå ¦©¬§¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLøaãna éðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®

:äk-ãr zrîL-àì äpäåæéúàæa ýåýé øîà äk §¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§Ÿ́

ähna | äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´
íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà: £¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«

çéeàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñèéýåýé øîàiå ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

-ìr Eãé-äèðe Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´§¥¨«§Á©
-ìrå íäéøàé-ìr | íúøäð-ìr íéøöî éîéî¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´§©
íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìrå íäéîâà©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ

:íéðáàáe íéöráe íéøöî õøà-ìëaëïë-eNriå §¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàk ïøäàå äLîC ¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³
åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà íénä-úà¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåàë-øLà äâcäå ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤
ì íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéaúBzL ©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦¦§¬

:íéøöî õøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤¦§¨«¦
áë-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«

:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøtâëïôiå ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¦´¤
:úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ

ãëì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´
ì eìëé àì:øàéä éîénî úzLäëúráL àìniå ³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´

:øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîéôåëýåýé øîàiå ¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìàøîà äk ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr-úà çlL ýåýéæëäzà ïàî-íàå §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈
ìâð éëðà äpä çlL:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà ó §©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«
çëøãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä õøLå§¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨
éãár:íércøôöä eìré Eçà-ìà ýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤

-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©
-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìr íércøôöäáBãé-úà ïøäà èiå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½
õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤

:íéøöîâ-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäLîì äòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´

íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½
:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàå énrîe épnî¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

äøézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´

iyy ,iying - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãárìå EìEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−
ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøîàiå øçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…

‰hÓ ‰NÚ�Â ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

מּצב לפעמים יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאׁשר

העלמה – 'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבֹו

א. ּתנאים. ׁשני ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל hÓ‰מחלטת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ«≈

Ô¯‰‡ּבאהבת ּכּלֹו ּכל חדּור להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – «¬…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ב. הּכהן. ּכאהרן Yיׂשראל, ‰hÓ ‰NÚ�Â ¯ÊÁL ¯Á‡Óלעׂשֹות יׁש ְְֲִֵֵַַָֹֹ≈««∆»«¿«¬∆«∆ֲֵַ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ולא ּדֹומם, ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹזאת

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèøáãk ýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

úøöçä-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ
:úãOä-ïîeéLàázå íøîç íøîç íúà eøaöiå ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−

:õøàäàéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå ¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úàñ ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

áé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤
õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôr-úà Cäå Ehî©§½§©−¤£©´¨®̈¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤

:íéøöîâéiå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNriåC ¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ
-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôr-úà¤£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä øôrãé-eNriå £©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£
àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ

:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëéåèeøîàiå ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³
÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³

òîL-àìå äòøt-áì:ýåýé øac øLàk íäìàñ ¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèéðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´

øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©

éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàézááe Enráe EE ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²§¨¤−
íâå áørä-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬

:äéìr íä-øLà äîãàäçéàeää íBiá éúéìôäå ¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á©¸©¹
-úBéä ézìáì äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«
:õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL̈−¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

הּכֹולל 'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבתכלית,

ואף לּתֹורה, לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבחינת אצלֹו ׁשּיהיה לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, ,¯‡i‰לפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ»

מּמׁש. ּבעיניו הּתֹורה עניני את רֹואה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכאּלּו

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëäúéa ãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøôúçMz íéøöî ©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬
:áørä éðtî õøàäàëäLî-ìà äòøô àø÷iå ¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−

:õøàa íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìeáëøîàiå §©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤©´Ÿ¤
çaæð íéøöî úárBz ék ïk úBNrì ïBëð àì äLî¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦¦§©−
íéøöî úárBz-úà çaæð ïä eðéýìû ýåýéì©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðérìâëìL CøcúLCìð íéîé §¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìû ýåýéì eðçáæå øaãna©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ãëýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤

:éãra eøézrääëàöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©§¦−©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³
äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå Cnrî¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ
ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe åéãárî¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½

:ýåýéì çaæì írä-úà çlL ézìáìåëäLî àöiå §¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−
:ýåýé-ìà øzriå äòøt írîæëøáãk ýåýé Nriå ¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

øàLð àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−
:ãçàçëàìå úàfä írta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ

:írä-úà çlLôèààa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáréå énr-úà çlL íéøáräáäzà ïàî-íà ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈
ì:ía ÷éæçî EãBrå çlLâäéBä ýåýé-ãé äpä §©¥®©§«§−©«£¦¬¨«¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈

ð÷îaíélîba íéøîça íéñeqa äãOa øLà E §¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aaãïéa ýåýé äìôäå ©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ

-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨
øác ìûøNé éðáì:äøçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå ¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈

:õøàa äfä øácä ýåýé äNréå-úà ýåýé Nriå ©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬

:ãçà úî-àì ìûøNé-éðáæäpäå äòøt çìLiå §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À



קנג iyy ,iying - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãárìå EìEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−
ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøîàiå øçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…

‰hÓ ‰NÚ�Â ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

מּצב לפעמים יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאׁשר

העלמה – 'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבֹו

א. ּתנאים. ׁשני ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל hÓ‰מחלטת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ«≈

Ô¯‰‡ּבאהבת ּכּלֹו ּכל חדּור להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – «¬…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ב. הּכהן. ּכאהרן Yיׂשראל, ‰hÓ ‰NÚ�Â ¯ÊÁL ¯Á‡Óלעׂשֹות יׁש ְְֲִֵֵַַָֹֹ≈««∆»«¿«¬∆«∆ֲֵַ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ולא ּדֹומם, ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹזאת

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèøáãk ýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

úøöçä-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ
:úãOä-ïîeéLàázå íøîç íøîç íúà eøaöiå ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−

:õøàäàéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå ¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úàñ ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

áé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤
õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôr-úà Cäå Ehî©§½§©−¤£©´¨®̈¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤

:íéøöîâéiå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNriåC ¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ
-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôr-úà¤£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä øôrãé-eNriå £©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£
àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ

:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëéåèeøîàiå ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³
÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³

òîL-àìå äòøt-áì:ýåýé øac øLàk íäìàñ ¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèéðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´

øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©

éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàézááe Enráe EE ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²§¨¤−
íâå áørä-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬

:äéìr íä-øLà äîãàäçéàeää íBiá éúéìôäå ¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á©¸©¹
-úBéä ézìáì äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«
:õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL̈−¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

הּכֹולל 'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבתכלית,

ואף לּתֹורה, לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבחינת אצלֹו ׁשּיהיה לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, ,¯‡i‰לפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ»

מּמׁש. ּבעיניו הּתֹורה עניני את רֹואה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכאּלּו

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëäúéa ãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøôúçMz íéøöî ©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬
:áørä éðtî õøàäàëäLî-ìà äòøô àø÷iå ¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−

:õøàa íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìeáëøîàiå §©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤©´Ÿ¤
çaæð íéøöî úárBz ék ïk úBNrì ïBëð àì äLî¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦¦§©−
íéøöî úárBz-úà çaæð ïä eðéýìû ýåýéì©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðérìâëìL CøcúLCìð íéîé §¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìû ýåýéì eðçáæå øaãna©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ãëýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤

:éãra eøézrääëàöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©§¦−©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³
äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå Cnrî¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ
ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe åéãárî¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½

:ýåýéì çaæì írä-úà çlL ézìáìåëäLî àöiå §¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−
:ýåýé-ìà øzriå äòøt írîæëøáãk ýåýé Nriå ¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

øàLð àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−
:ãçàçëàìå úàfä írta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ

:írä-úà çlLôèààa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáréå énr-úà çlL íéøáräáäzà ïàî-íà ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈
ì:ía ÷éæçî EãBrå çlLâäéBä ýåýé-ãé äpä §©¥®©§«§−©«£¦¬¨«¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈

ð÷îaíélîba íéøîça íéñeqa äãOa øLà E §¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aaãïéa ýåýé äìôäå ©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ

-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨
øác ìûøNé éðáì:äøçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå ¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈

:õøàa äfä øácä ýåýé äNréå-úà ýåýé Nriå ©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬

:ãçà úî-àì ìûøNé-éðáæäpäå äòøt çìLiå §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À



iriayקנד - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äòøt áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´©§½Ÿ
:írä-úà çlL àìåôçäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´

ïLák çét íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæeè÷áàì äéäå §¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ§¨¨´§¨½̈

äîäaä-ìrå íãàä-ìr äéäå íéøöî õøà-ìk ìr©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧©¨«¨¹̈§©©§¥À̈
ì:íéøöî õøà-ìëa úòaráà çøt ïéçLéeç÷iå ¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º

Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå ïLákä çét-úà¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáeàééðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå ©§¥¨«§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáeáéàìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §¨¦§¨«¦©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk íäìà òîLñ ¨©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

âéávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôì¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

çlL íéøárä:éðãáréå énr-úàãéírta | ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfäE ©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−
:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

åèEnr-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øácaæèúàæ øeára íìeàå ©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬ŸÆ

ézãîräøtñ ïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬
:õøàä-ìëa éîL§¦−§¨¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…

רֹוצה ּׁשהּיצר מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

עֹוׂשה ׁשהּוא אֹומר הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּצד

ׁשּבלּבֹו ה'ּפרעה' ׁשל הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשטּות

חפץ אינֹו עצמֹו מּצד הּיצר ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו אדם ׁשּלפעמים רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּבכ

ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו יׁש מּכן ּולאחר ּתאותֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָממּלא

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ מרּצה אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻרצֹון,

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBrçééððä «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«¦«§¦³
äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

èéð÷î-úà ærä çìL äzråEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ

:eúîå ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàéëàøiä ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«©¨¥Æ

-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt éãárî ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤
:íézaä-ìà eäð÷îàëøác-ìà Baì íN-àì øLàå ¦§¥−¤©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´

:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýéô §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«
áëíéîMä-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦

äîäaä-ìrå íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈
:íéøöî õøàa äãOä áNr-ìk ìråâëäLî èiå §©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´

ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr eähî-úà¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨®̈
íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦

:éBâì äúéä æàîäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨¥³¤

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOäåë÷ø ©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëíäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íérLøä énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç̈¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

çëãøáe íéýìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨®̈
:ãîrì ïeôñú àìå íëúà äçlLàåèëåéìà øîàiå ©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ

ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øérä-úà éúàök äLî¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬

:õøàä ýåýéììéãárå äzàåíøè ék ézrãé E ©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøézàìäøòOäå äzLtäå ¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOä ék äúkðáìähçäå ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå:âìäLî àöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹

ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäìáì ÷æçiå ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´

øac øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬
:äLî-ãéa ýåýéttt §Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯aהּׁשני ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכלל. לֹו ‰a¯„נֹוגע CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡זֹו קרירּות סּבת – ְֵַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

אהבת ׁשל האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּופנימּיּותּה

לּזּולת. מקֹום לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו

xihtn - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîâìøérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½
ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈

:äöøà Czð-àì øèîeãììãç-ék äòøt àøiå ¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸
Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå øènä©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−

:åéãárå àeääìçlL àìå äòøt áì ÷æçiå ¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ttt

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôäçë ÷øô ìà÷æçéá

çëäëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk|íá ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦−̈

:á÷réì écárì ézúð øLà íúîãà-ìr eáLéå íéBbä éðérìåëeòèðå íézá eðáe çèáì äéìr eáLéå §¥¥´©¦®§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼¨³¨¦Æ§¨«§´

ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî íúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNra çèáì eáLéå íéîøë§¨¦½§¨«§−¨¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íäéäìàèëà:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNr íéðLa éøNra úéøNrä äðMa ¡«Ÿ¥¤«©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

áéðt íéN íãà-ïa:dlk íéøöî-ìrå åéìr àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìr Eâzøîàå øac ¤¨¾̈¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨«©§¹̈

øîà-äk|éìr éððä ýåýé éðãàøîà øLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî äòøt E «Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³¨¤̧Æ©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½¨«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²

:éðúéNr éðàå éøàé éìãééçìa íéçç ézúðåéøàé-úbã éz÷aãäå EéúN÷N÷a Eéúéìräå ECBzî E ¦¬§Ÿ¦−©«£¦¬£¦¦«¦§¨«©¦³©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§¤®§©«£¦¦̧Æ¦´

éøàééøàé úâc-ìk úàå EéúN÷N÷a E:÷aãz EäézLèðeéøàé úâc-ìk úàå EúBà äøaãnä EE §Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½§©§§¤−¦§¨«§©§¦´©¦§À̈¨«§Æ§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½

ézúð íéîMä óBòìe õøàä úiçì õáwú àìå óñàú àì ìBtz äãOä éðt-ìr:äìëàì Eåeòãéå ©§¥³©¨¤Æ¦½¬Ÿ¥«¨¥−§´Ÿ¦¨¥®§©©¬¨¨²¤§¬©¨©−¦§©¦¬§¨§¨«§¨«§Æ



קנה xihtn - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîâìøérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½
ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈

:äöøà Czð-àì øèîeãììãç-ék äòøt àøiå ¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸
Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå øènä©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−

:åéãárå àeääìçlL àìå äòøt áì ÷æçiå ¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ttt

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שישי עמ' א

היא כבר עתה, נתבטלו כבר גם ההעלמות וההסתרים.
וכאשר יודעים שאין זה אלא דמיון בלבד, ולא מתפעלים 
מתבטל  אזי   – קדושה  בעניני  בתוקף  הולכים  אלא  מזה, 
ההעלם גם לעיני בשר, ונעשה "לטב עביד"18, ואז נעשה גם 

18( ברכות ס, סע"ב.

הענין ד"גם19 זו לטובה"20.
לקוטי שיחות חלק א פרשת וארא סעיפים יד-יח )מתורגם 

ללה"ק( 

19( תענית כא, א. וש"נ. 

20( ראה לקוטי שיחות חלק ב עמוד 393 ואילך. וראה גם תורת מנחם – התוועדויות 

חלק ו עמוד 126 ואילך. וש"נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא

המשך מעמוד לה



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:358:398:409:119:1210:0410:0517:0317:0917:2917:3416:4817:44באר שבע )ח(

6:396:388:408:409:129:1210:0510:0516:5917:0517:2517:3116:3417:41חיפה )ח(

6:346:338:388:389:099:1010:0210:0317:0217:0817:2817:3316:2717:41ירושלים )ח(

6:406:388:408:419:139:1310:0510:0617:0117:0617:2717:3216:4517:43תל אביב )ח(

7:367:329:179:159:489:4710:3310:3316:3116:4017:0417:1216:2017:27אוסטריה וינה )ח(

6:106:179:169:209:489:5211:0111:0520:4820:4521:1721:1320:2821:26אוסטרליה מלבורן )ק(

7:347:309:169:159:489:4710:3410:3416:3816:4717:1017:1816:2717:22אוקראינה אודסה )ח( 

7:107:068:508:499:229:2110:0710:0716:0616:1416:3916:4715:5516:51אוקראינה דונייצק )ח(

7:247:199:029:019:349:3310:1910:1916:1516:2316:4816:5616:0417:00אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:577:529:319:3010:0410:0210:4710:4716:3216:4117:0717:1516:2217:19אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:497:449:249:239:569:5510:4010:3916:2516:3417:0017:0916:1517:13אוקראינה קייב )ח(

7:567:539:419:3910:1310:1210:5910:5917:0917:1717:4017:4716:5718:01איטליה מילאנו )ח(

6:116:138:458:479:159:1710:1810:2018:3518:3718:5718:5918:1919:03אקוואדור קיטו )ח(

5:546:008:538:579:269:3010:3810:4120:1120:0920:3920:3619:5220:49ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:236:319:369:4110:0710:1111:2211:2621:2421:2121:5521:5121:0421:55ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:227:199:159:149:479:4710:3710:3717:0917:1617:3817:4416:5717:48ארה״ב בולטימור )ח(

7:147:119:069:059:389:3710:2710:2716:5717:0417:2517:3216:4417:44ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:157:129:069:069:389:3810:2710:2816:5617:0317:2517:3116:4417:44ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:557:519:459:4410:1610:1611:0511:0517:2917:3617:5818:0517:1718:17ארה״ב דטרויט )ח(

7:147:139:189:199:519:5110:4410:4517:4717:5218:1218:1717:3318:27ארה״ב היוסטן )ח(

6:546:528:558:559:269:2610:1810:1917:1017:1617:3717:4216:5717:52ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:077:069:149:149:469:4710:4110:4217:5417:5818:1818:2217:4018:32ארה״ב מיאמי )ח(

7:137:109:039:029:359:3510:2410:2416:4916:5617:1817:2516:3717:38ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:117:089:029:029:339:3310:2210:2216:4916:5617:1817:2516:3717:36ארה״ב שיקאגו )ח(

6:026:058:518:549:209:2310:2710:3019:2219:2219:4519:4519:0419:49בוליביה לה פאס )ח(

8:388:3210:1010:0910:4310:4111:2611:2517:0517:1517:4117:5016:5518:07בלגיה אנטוורפן )ח(

8:358:3010:1010:0810:4210:4011:2511:2417:0817:1817:4317:5216:5818:09בלגיה בריסל )ח(

8:078:009:339:3010:0410:0210:4510:4416:0316:1416:4216:5215:5416:56בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:286:329:189:229:509:5310:5811:0120:0320:0320:2820:2719:4520:35ברזיל ס.פאולו )ק(

6:156:199:059:089:369:4010:4510:4819:4919:4820:1320:1219:3020:20ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:557:509:299:2710:019:5910:4410:4316:2416:3417:0017:0816:1417:25בריטניה לונדון )ח(

8:148:079:429:4010:1410:1210:5510:5516:2316:3317:0117:1016:1417:28בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:078:019:379:3510:0910:0710:5110:5116:2516:3417:0117:1016:1517:14גרמניה ברלין )ח(

8:148:099:519:4910:2210:2111:0611:0616:5517:0417:3017:3816:4517:42גרמניה פרנקפורט )ח(

5:215:268:178:208:478:5010:0710:0919:1219:1119:3719:3618:5419:40דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:127:139:259:269:589:5910:5510:5618:2318:2718:4618:5018:0818:54הודו בומביי )ח(

7:067:069:219:229:539:5410:5010:5118:2218:2518:4518:4818:0718:52הודו פונה )ח(

7:247:209:059:039:379:3510:2210:2216:2216:3016:5417:0216:1117:06הונגריה בודפשט )ח(

7:247:219:159:149:479:4610:3610:3617:0317:0917:3117:3816:5017:42טורקיה איסטנבול )ח(

7:377:359:319:3110:0410:0310:5410:5417:3217:3817:5918:0517:1918:09יוון אתונה )ח(
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:447:409:259:239:579:5610:4310:4316:4416:5217:1617:2416:3217:28מולדובה קישינב )ח(

7:057:069:249:259:549:5510:5110:5218:2618:3018:5018:5318:1218:57מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:046:129:169:219:499:5411:0511:0921:1221:0821:4421:4020:5021:44ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:506:498:598:599:299:3010:2410:2517:3617:4118:0118:0517:2218:09נפאל קטמנדו )ח(

7:097:119:379:3910:1010:1111:1111:1319:1819:2019:4019:4219:0219:46סינגפור סינגפור )ח(

7:347:289:069:049:389:3610:2010:1915:5616:0616:3316:4215:4716:46פולין ורשא )ח(

5:525:568:308:339:039:0510:0810:1018:4218:4319:0519:0618:2519:10פרו לימה )ח(

8:148:109:589:5710:3010:2911:1711:1717:2617:3417:5718:0517:1518:18צרפת ליאון )ח(

8:358:3010:1410:1210:4510:4411:3011:3017:2517:3417:5818:0617:1418:21צרפת פריז )ח(

6:016:028:318:339:019:0310:0310:0418:1118:1318:3318:3517:5418:39קולומביה בוגוטה )ח(

7:447:409:329:3110:0310:0310:5110:5117:1017:1717:4017:4716:5818:00קנדה טורונטו )ח(

7:277:239:119:109:439:4210:3010:3016:4016:4817:1117:1916:2917:33קנדה מונטריאול )ח(

6:526:508:488:489:219:2110:1210:1316:5717:0317:2417:3016:4417:34קפריסין לרנקה )ח(

9:449:3711:0911:0611:3911:3712:1912:1817:3417:4518:1418:2417:2518:42רוסיה מוסקבה )ח(

9:018:5710:4110:4011:1411:1311:5911:5918:0018:0818:3218:4017:4918:44רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:047:599:469:4510:1710:1611:0311:0317:0717:1517:3917:4716:5518:00שוייץ ציריך )ח(

6:426:439:009:029:339:3410:3110:3218:1218:1518:3418:3717:5618:41תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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