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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

סיאורים מתוך פירוש רש"י למזמור קי נדפב סעמ' בס

סיאורים מתוך פירוש רש"י למזמור קיא נדפב סעמ' לל

...

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

מתוכם הודפסו 
6,000 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל
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*a"iyz ,hay c"ei ,c"qa

È˙‡aכּלהא)לגּני רּבה1אחֹותי ּבמדרׁש ואיתא . »ƒְְְְֲִִִִַַַַָָָ
עּקרי2(ּבמקֹומֹו ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, לגּני ( ְְְִִִִִִֶַַָָָָ

ועלֿידי היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּבתחּלה,
הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת עץ חטא עלֿידי הּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהחטאים
נסּתּלקה חטאים ׁשאר ועלֿידי הא', לרקיע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמארץ
עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי. רקיע עד לרקיע ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמרקיע
ׁשּבא עד לרקיע, מרקיע הּׁשכינה את והֹורידּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָצּדיקים

חביבין הּׁשביעין וכל והֹורידּה3הּׁשביעי, מׁשה, ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹ
לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו צּדיקים וזהּו ּבארץ. ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמּטה

ׁשהם4עליה לפי ּגןֿעדן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּומׁשּכינים הּתחּתֹונה,5ממׁשיכים ּבארץ הּׁשכינה את ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ועּקר העֹולמֹות. והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָּדזהּו
ּבּמקּדׁש, הּוא למּטה, הּׁשכינה את ׁשהמׁשיכּו מה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּגּלּוי

ׁשּכתּוב ּדּיקּו6ּכמֹו והּנה ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּבתֹו7ּבזה ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו , ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואחד אחד ּדבכל היינּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשהיּו העבֹודֹות אֹותם ּבעצמֹו ׁשעֹובד עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
ׁשהיה ּכמֹו ׁשכינה, עּקר ּבֹו ׁשֹוכן עלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקּדׁש,
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מראי המו"ל ע"י ניתוספו זו בהוצאה מקומות. ומראי הערות בו להוסיף והואיל שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

הממוספרות). (בהערות וכו' מחז"ל לפסוקים מקומות

ואילך. 205 ע' ח"א בלקו"ש נדפס מהמאמר חלק

נבג"מא) זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י הניתן, המאמר - ה'תש"י לגני באתי מד"ה השני הפרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר

נסתלק. בו יום ה'תש"י, שבט יו"ד ביום אותו ללמוד זי"ע,

ה'תש"י. לגני באתי מד"ה הראשון הפרק על בעיקרו מיוסד - ה'תשי"א לגני באתי המאמר

א.1) ה, עה"פ.2)שה"ש יא.3)שהש"ר פכ"ט, כט.4)ויק"ר לז, לב"ר5)תהלים מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ראה

ז. ח.6)פי"ט, כה, לתחילתו7)תרומה קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא בלקו"ת רז"ל בשם כ"ה

ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

Èp‚Ï È˙‡a(א‰lÎ È˙BÁ‡1‡˙È‡Â ¯a‰ומובא. L¯„Óa »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»¿ƒ¿««»
BÓB˜Óa)2'השירים ב'שיר זה פסוק È‰L‰על ÌB˜nÏ ,È�e�‚Ï Èp‚Ï ( ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«»∆»»

‰lÁ˙a È¯wÚלהיכן היינו מקומי, עיקר היה שם שלי, הגן אל שבתי ƒ»ƒƒ¿ƒ»
השכינה השראת עיקר שהייתה

ÈÎL�‰מלכתחילה ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
העולם בריאת בתחילת

ÌÈ�BzÁ˙aהזה בעולם ¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚÂהתחתון ,‰˙È‰»¿»¿«¿≈

ÌÈ‡ËÁ‰חטאו אדם שבני «¬»ƒ
הזה È„ÈŒÏÚבעולם ‰p‰ƒ≈«¿≈

‰˜lzÒ� ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««ƒ¿«¿»
ı¯‡Ó ‰�ÈÎM‰מהעולם «¿ƒ»≈∆∆

ועלתה ‰‡'הזה ÚÈ˜¯Ï¿»ƒ«»
לארץ הסמוך ŒÏÚÂהראשון ,¿«

ÌÈ‡ËÁ ¯‡L È„È¿≈¿»¬»ƒ
‰˜lzÒ�השכינה ועלתה ƒ¿«¿»

ÚÈ˜¯ „Ú ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯Ó≈»ƒ«¿»ƒ««»ƒ«
ÈÚÈ·M‰מאד ורחוק הגבוה «¿ƒƒ

הגשמית CkŒ¯Á‡Âמהארץ .¿««»
והעלו שסילקו החטאים לאחר

מהארץ השכינה את והרחיקו

השביעי ¿«e„ÓÚלרקיע
ÌÈ˜Ècˆדור אחר דור «ƒƒ

‰�ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»
,ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯Óכל כלומר, ≈»ƒ«¿»ƒ«

רקיע השכינה את הוריד צדיק

נוסף aL‡אחד „Ú«∆»
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰3‰LÓ ‡e‰L שביעי, שהיה רבנו «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ∆…∆

יצחק, (אברהם, לשישי השביעי מהרקיע השכינה את שהוריד אבינו לאברהם

קהת, לוי, משה)יעקב, ı¯‡aעמרם, ‰hÓÏ d„È¯B‰Âלפני שהיתה כפי ¿ƒ»¿«»»»∆
היתה". בתחתונים שכינה "עיקר כאשר הראשון החטא

e‰ÊÂבפסוק הפנימי ÚÏ„הפירוש e�kLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ ¿∆«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
‰ÈÏÚ4Ô„ÚŒÔb ‡e‰L ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc זכות?, ÈÙÏבאיזו »∆»¿«ƒƒƒ¿»∆∆«≈∆¿ƒ

Ì‰LהצדיקיםÌÈÎÈLÓÓלמטה מלמעלה אותה ומורידים השכינה את ∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ�ÈkLÓe5כך ידי על הזה בעולם משכן לקדושֿברוךֿהוא ועושים «¿ƒƒ

בעבודתם ÈÏÎz˙שמביאים e‰Êc ,‰�BzÁz‰ ı¯‡a ‰�ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»»»∆««¿»¿∆«¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a ‰�ek‰הידועים המדרש כדברי ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»

פרק בתניא והוסברו (שהובאו

העולם בריאת של שהמטרה לו)

לקדושֿברוךֿ שתהיה כדי היא

התחתון הזה בעולם 'דירה' הוא

הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה (כי

דירה יתברך לו להיות

בתחתונים").

‰Ó Èelb‰ ¯wÚÂ¿ƒ««ƒ«
eÎÈLÓ‰Lהצדיקים˙‡ ∆ƒ¿ƒ∆

‡e‰ ,‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»
Lc˜naהשראת עיקר כי «ƒ¿»

בבית היא בעולם השכינה

הזקן רבנו (ובלשון המקדש

בית כשהיה ..." נב: פרק בתניא

השכינה... היתה קיים... ראשון

עז ויתר שאת ביתר שם... שורה

מגילויה יותר ועצום רב בגילוי

שלמעלה קדשים קדש בהיכלות

עליונים") BÓkבעולמות ,¿
·e˙kL6על בציווי בתורה ∆»

המשכן ÈÏמלאכת eNÚÂ¿»ƒ
.ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
e�È˙Ba¯ ‰Êa e˜ic ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆«≈

Ï"Ê7¯Ó‡� ‡Ï BÎB˙a , «¿…∆¡«
"בתוכו" כתוב להיות צריך היה ולכאורה יחיד לשון הוא ש"מקדש" «∆‡l‡אף

,ÌÎB˙aבמשכן רק לא תהיה השכינה שהשראת לומר הכתוב כוונת כי ¿»
אלא cובמקדש e�ÈÈ‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a„Á‡ ÏÎ· ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«¿ƒ¿»∆»

BÓˆÚa „·BÚL È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Âהרוחנית ה' בעבודת ¿∆»ƒƒ¿»≈«¿≈∆≈¿«¿
Lc˜na eÈ‰L ˙B„B·Ú‰ Ì˙B‡בגשמיותBa ÔÎBL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ , »»¬∆»«ƒ¿»«¿≈∆≈

אלו בעבודות ה' את העובד היהודי של È‰L‰בנפשו BÓk ,‰�ÈÎL ¯wÚƒ«¿ƒ»¿∆»»
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  מפתח  כללי

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

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

   באתי לגני אחותי כלהה "מאמר ד  )ג

 ה ............................................ב"ישת  שבטד"יו

 בכ...................ח"מתש'השבט  'ד, באפ "שת ושיחמ  )ד

   פרשת בא – לקוטי שיחות  )ה

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

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

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

הצדקנית מרת זכרונות אם המלכות הרבנית   )ז

 לד.................דחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז" עחנה

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

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

 סג..................באפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 סד.......................................באפרשת לשבוע  

 הע...............באפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

 זע.........................ם"רמבהלכה יומית לעיון ב  )יג

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 פ .................באפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יד

 ביק.............באפרשת לשבוע   פרק אחד ליום–  )טו

  טזק...............באפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

  יטק....................... מ פרק יםתהל, טי פרק ב-מואלש

 כאק.......................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח

   עם ביאורים ערכיןמסכת   )יט

  בכק............................................ טו עד דף טף דמ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 נגק..................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 נגק..................................................ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

 נדק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 הנק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כד

 ונק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 ונק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב "תערהמאמרים המשך שיעורים ב  )כו

 ונק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )כז

 קנז.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 חנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )כט

 נחק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 טנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 סק.................................חומש לקריאה בציבור   )לא

 סוק.........................באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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



ה

*a"iyz ,hay c"ei ,c"qa

È˙‡aכּלהא)לגּני רּבה1אחֹותי ּבמדרׁש ואיתא . »ƒְְְְֲִִִִַַַַָָָ
עּקרי2(ּבמקֹומֹו ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, לגּני ( ְְְִִִִִִֶַַָָָָ

ועלֿידי היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּבתחּלה,
הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת עץ חטא עלֿידי הּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהחטאים
נסּתּלקה חטאים ׁשאר ועלֿידי הא', לרקיע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמארץ
עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי. רקיע עד לרקיע ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמרקיע
ׁשּבא עד לרקיע, מרקיע הּׁשכינה את והֹורידּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָצּדיקים

חביבין הּׁשביעין וכל והֹורידּה3הּׁשביעי, מׁשה, ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹ
לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו צּדיקים וזהּו ּבארץ. ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמּטה

ׁשהם4עליה לפי ּגןֿעדן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּומׁשּכינים הּתחּתֹונה,5ממׁשיכים ּבארץ הּׁשכינה את ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ועּקר העֹולמֹות. והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָּדזהּו
ּבּמקּדׁש, הּוא למּטה, הּׁשכינה את ׁשהמׁשיכּו מה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּגּלּוי

ׁשּכתּוב ּדּיקּו6ּכמֹו והּנה ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּבתֹו7ּבזה ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו , ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואחד אחד ּדבכל היינּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשהיּו העבֹודֹות אֹותם ּבעצמֹו ׁשעֹובד עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
ׁשהיה ּכמֹו ׁשכינה, עּקר ּבֹו ׁשֹוכן עלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקּדׁש,
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מראי המו"ל ע"י ניתוספו זו בהוצאה מקומות. ומראי הערות בו להוסיף והואיל שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

הממוספרות). (בהערות וכו' מחז"ל לפסוקים מקומות

ואילך. 205 ע' ח"א בלקו"ש נדפס מהמאמר חלק

נבג"מא) זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י הניתן, המאמר - ה'תש"י לגני באתי מד"ה השני הפרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר

נסתלק. בו יום ה'תש"י, שבט יו"ד ביום אותו ללמוד זי"ע,

ה'תש"י. לגני באתי מד"ה הראשון הפרק על בעיקרו מיוסד - ה'תשי"א לגני באתי המאמר

א.1) ה, עה"פ.2)שה"ש יא.3)שהש"ר פכ"ט, כט.4)ויק"ר לז, לב"ר5)תהלים מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ראה

ז. ח.6)פי"ט, כה, לתחילתו7)תרומה קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא בלקו"ת רז"ל בשם כ"ה

ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

Èp‚Ï È˙‡a(א‰lÎ È˙BÁ‡1‡˙È‡Â ¯a‰ומובא. L¯„Óa »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»¿ƒ¿««»
BÓB˜Óa)2'השירים ב'שיר זה פסוק È‰L‰על ÌB˜nÏ ,È�e�‚Ï Èp‚Ï ( ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«»∆»»

‰lÁ˙a È¯wÚלהיכן היינו מקומי, עיקר היה שם שלי, הגן אל שבתי ƒ»ƒƒ¿ƒ»
השכינה השראת עיקר שהייתה

ÈÎL�‰מלכתחילה ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
העולם בריאת בתחילת

ÌÈ�BzÁ˙aהזה בעולם ¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚÂהתחתון ,‰˙È‰»¿»¿«¿≈

ÌÈ‡ËÁ‰חטאו אדם שבני «¬»ƒ
הזה È„ÈŒÏÚבעולם ‰p‰ƒ≈«¿≈

‰˜lzÒ� ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««ƒ¿«¿»
ı¯‡Ó ‰�ÈÎM‰מהעולם «¿ƒ»≈∆∆

ועלתה ‰‡'הזה ÚÈ˜¯Ï¿»ƒ«»
לארץ הסמוך ŒÏÚÂהראשון ,¿«

ÌÈ‡ËÁ ¯‡L È„È¿≈¿»¬»ƒ
‰˜lzÒ�השכינה ועלתה ƒ¿«¿»

ÚÈ˜¯ „Ú ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯Ó≈»ƒ«¿»ƒ««»ƒ«
ÈÚÈ·M‰מאד ורחוק הגבוה «¿ƒƒ

הגשמית CkŒ¯Á‡Âמהארץ .¿««»
והעלו שסילקו החטאים לאחר

מהארץ השכינה את והרחיקו

השביעי ¿«e„ÓÚלרקיע
ÌÈ˜Ècˆדור אחר דור «ƒƒ

‰�ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»
,ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯Óכל כלומר, ≈»ƒ«¿»ƒ«

רקיע השכינה את הוריד צדיק

נוסף aL‡אחד „Ú«∆»
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰3‰LÓ ‡e‰L שביעי, שהיה רבנו «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ∆…∆

יצחק, (אברהם, לשישי השביעי מהרקיע השכינה את שהוריד אבינו לאברהם

קהת, לוי, משה)יעקב, ı¯‡aעמרם, ‰hÓÏ d„È¯B‰Âלפני שהיתה כפי ¿ƒ»¿«»»»∆
היתה". בתחתונים שכינה "עיקר כאשר הראשון החטא

e‰ÊÂבפסוק הפנימי ÚÏ„הפירוש e�kLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ ¿∆«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
‰ÈÏÚ4Ô„ÚŒÔb ‡e‰L ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc זכות?, ÈÙÏבאיזו »∆»¿«ƒƒƒ¿»∆∆«≈∆¿ƒ

Ì‰LהצדיקיםÌÈÎÈLÓÓלמטה מלמעלה אותה ומורידים השכינה את ∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ�ÈkLÓe5כך ידי על הזה בעולם משכן לקדושֿברוךֿהוא ועושים «¿ƒƒ

בעבודתם ÈÏÎz˙שמביאים e‰Êc ,‰�BzÁz‰ ı¯‡a ‰�ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»»»∆««¿»¿∆«¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a ‰�ek‰הידועים המדרש כדברי ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»

פרק בתניא והוסברו (שהובאו

העולם בריאת של שהמטרה לו)

לקדושֿברוךֿ שתהיה כדי היא

התחתון הזה בעולם 'דירה' הוא

הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה (כי

דירה יתברך לו להיות

בתחתונים").

‰Ó Èelb‰ ¯wÚÂ¿ƒ««ƒ«
eÎÈLÓ‰Lהצדיקים˙‡ ∆ƒ¿ƒ∆

‡e‰ ,‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»
Lc˜naהשראת עיקר כי «ƒ¿»

בבית היא בעולם השכינה

הזקן רבנו (ובלשון המקדש

בית כשהיה ..." נב: פרק בתניא

השכינה... היתה קיים... ראשון

עז ויתר שאת ביתר שם... שורה

מגילויה יותר ועצום רב בגילוי

שלמעלה קדשים קדש בהיכלות

עליונים") BÓkבעולמות ,¿
·e˙kL6על בציווי בתורה ∆»

המשכן ÈÏמלאכת eNÚÂ¿»ƒ
.ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
e�È˙Ba¯ ‰Êa e˜ic ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆«≈

Ï"Ê7¯Ó‡� ‡Ï BÎB˙a , «¿…∆¡«
"בתוכו" כתוב להיות צריך היה ולכאורה יחיד לשון הוא ש"מקדש" «∆‡l‡אף

,ÌÎB˙aבמשכן רק לא תהיה השכינה שהשראת לומר הכתוב כוונת כי ¿»
אלא cובמקדש e�ÈÈ‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a„Á‡ ÏÎ· ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«¿ƒ¿»∆»

BÓˆÚa „·BÚL È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Âהרוחנית ה' בעבודת ¿∆»ƒƒ¿»≈«¿≈∆≈¿«¿
Lc˜na eÈ‰L ˙B„B·Ú‰ Ì˙B‡בגשמיותBa ÔÎBL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ , »»¬∆»«ƒ¿»«¿≈∆≈

אלו בעבודות ה' את העובד היהודי של È‰L‰בנפשו BÓk ,‰�ÈÎL ¯wÚƒ«¿ƒ»¿∆»»
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dlkו izeg` ipbl iz`a

ונעׂשה מּכבתחּלה, יֹותר ועֹוד העֹולמֹות ּבריאת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּבתחּלת
ּד ּבתחּתֹוניםעּקר והּנהב)ירה העּקרּיֹות8. עבֹודֹות 9אחת ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

עבֹודה ׁשהיא הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּבּמקּדׁש, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה הּקרּבנֹות עבֹודת ּדגם ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָרּוחנית.
עבֹודה היתה זֹו ּגם הּנה ּגׁשמית, ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהקריבּו
הּכהנים הׁשּתּתפּות מענין זה על ּוראיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹרּוחנית,
הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם ּבׁשירם ּולוּים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודתם

ּבּזהר ׁשּכתּוב ּוכמֹו רּוחנּיים, ענינים ּדכהניג)ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבׁשירה ּולויים המׁשכה, - ּדלּבא ּוברעּותא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּבחׁשאי

למעלה מּלמּטה העלאה ענין ׁשהּוא ׁשּגם10וזמרה הרי . ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּומּכל רּוחנית, עבֹודה היא ּבּמקּדׁש הּקרּבנֹות ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָעבֹודת
ואחד אחד ּבכל ׁשהיא ּכמֹו הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכן
ּׁשּכתּוב מה וזהּו רּוחנית, עבֹודה ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמּיׂשראל,

הּקרּבנֹות ּפרׁשת קרּבן11ּבהתחלת מּכם יקריב ּכי אדם , ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
וידּוע ׁשהיהד)להוי', ּבזה, הּזקן אדמּו"ר כ"ק ּפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכי אדם אֹומרֹו ּומהּו יקריב, ּכי מּכם אדם לֹומר ְְִִִִִֶַַַָָָָָצרי
ּכאׁשר יקריב, ּכי אדם הּוא, הּפרּוׁש אּלא מּכם. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקריב
הּקרּבן, ענין ּדזהּו לאלקּות, להתקרב ּבא ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאדם

הּואה)ּדאּמאי ּדקרּבנֹות ׁשּמקרב, מּפני אּלא קרּבן אקרי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
להוי', קרּבן מּכם הרי והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹענין
ּדכמֹו והינּו אליין. איי פּון זיין מקריב ּדארפט ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַאיהר
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בארוכה.ב) ה'תשי"א לגני באתי ד"ה ראה - כאן עד הנאמר בכל

ואתחנןג) לקו"ת קב]. ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. א קלג, האמצעי [לאדמו"ר ויצא ר"פ הזהר ביאורי וראה א. לט, ג' חלק

א]. [פ, פ"א (השני) ושאבתם ד"ה סוכות שם ב]. [ח, פ"ב (השני) וידעת ד"ה

וראהד) ואילך]). א תנ, ח"ב קונטרסים [סה"מ מג (קונטרס פ"ג תש"א דחגה"ס מים ושאבתם החסידותד"ה לימוד קונטרס ג"כ

שנד]. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר [אגרותֿקודש פי"ב

פ"ה.ה) התפלה שער פע"ח ב). (ריא, תענית מסכת של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ (קיא). מו סי' הבהיר ספר

ואילך).8) 112 ס"ע ה'שי"ת (סה"מ פ"ב השי"ת לגני באתי ד"ה ראה - לקמן (סה"מ9)בהבא ב פרק תשכ"ח לגני באתי ד"ה ראה

צא). ע' ח"ו מלוקט (סה"מ שם 22 ובהערה ד פרק תשל"ב הנ"ל ד"ה ואילך). רלט ע' ח"ב תשל"ב10)מלוקט הנ"ל ד"ה גם ראה

צב). ע' ח"ו מלוקט (סה"מ שם 24 ובהערה ה ב.11)פרק א, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a ˙lÁ˙aהזה בעולם היתה השכינה עיקר שהשראת ƒ¿ƒ«¿ƒ«»»
- אלא בלבד, זו lÁ˙·kÓ‰ולא ¯˙BÈ „BÚÂהדעת עץ חטא ,קודם ¿≈ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc ¯wÚ ‰NÚ�Âהבריאה ומטרת כוונת נשלמת וכך ¿«¬»ƒ«ƒ»¿«¿ƒ
לקדושֿברוךֿהוא משכן ומקום דירה יהיה התחתון הזה .ב)שהעולם

‰p‰Â8˙B„B·Ú ˙Á‡ ¿ƒ≈««¬
˙Bi¯wÚ‰9eÈ‰L »ƒ»ƒ∆»

˙„B·Ú ‡È‰ ,Lc˜na«ƒ¿»ƒ¬«
‰„B·Ú ‡È‰L ,˙B�a¯w‰«»¿»∆ƒ¬»
˙„B·Ú Ì‚c .˙È�Áe¯»ƒ¿«¬«
‰˙È‰L ˙B�a¯w‰«»¿»∆»¿»
e·È¯˜‰L ,Lc˜na«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Ìb ‰p‰ ,˙ÈÓLb ‰Ó‰a¿≈»«¿ƒƒ≈«

BÊבהמה שהקריבו למרות

ובפנימיות‰È˙‰גשמית בעצם »¿»
‰È‡¯e ,˙È�Áe¯ ‰„B·Ú¬»»ƒ¿»»

‰Ê ÏÚלא הקרבנות שעבודת «∆
גם אלא גשמית עבודה רק הייתה

רוחנית »¿ÔÈ�ÚÓ≈ƒעבודה
ÌÈ�‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ
Ì¯ÈLa ÌiÂÏe Ì˙„B·Úa«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»
˙‡·‰ ˙Úa Ì¯ÓÊÂ¿ƒ¿»¿≈¬»«
ÌÈ�È�Ú Ì‰L ,Ôa¯w‰«»¿»∆≈ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓÎe ,ÌÈi�Áe¯»ƒƒ¿∆»

¯‰fa(גÈ‡LÁa È�‰Îc «…«¿…¬≈«¬«
להשמיע מבלי בשקט, עובדים

aÏc‡קול ‡˙eÚ¯·eרצון ƒ¿»¿ƒ»
עבודהYהלב של ועניינה

היא זו של‰ÎLÓ‰רוחנית «¿»»
למ מלמעלה ÌÈÈÂÏe¿ƒƒטה,אלקות
‰¯ÓÊÂ ‰¯ÈLaברעש ¿ƒ»¿ƒ¿»

קול ‰ÏÚ‡‰ובהשמעת ÔÈ�Ú ‡e‰Lלאלוקות וקירובו הזה העולם של ∆ƒ¿««¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ10Lc˜na ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ÌbL È¯‰ למרות. ƒ¿«»¿«¿»¬≈∆«¬««»¿»«ƒ¿»

בגשמיות הקרבנות את ובפנימיות‰È‡שהקריבו ¯È�Áe˙,בעצם ‰„B·Ú ƒ¬»»ƒ

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‡È‰L BÓk ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈¬««»¿»¿∆ƒ¿»∆»¿∆»
‰„B·Ú ‡È‰L ,Ï‡¯NiÓנפשית·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ,˙È�Áe¯בתורה ƒƒ¿»≈∆ƒ¬»»ƒ¿∆«∆»

˙B�a¯w‰ ˙L¯t ˙ÏÁ˙‰a11Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡ , ¿«¿»«»»««»¿»»»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»
Úe„ÈÂ ,'ÈÂ‰Ï(ד‰È‰L ,‰Êa Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î Le¯tהפסוק «¬»»¿»«≈«¿«»≈»∆∆»»

Èk ÌkÓ Ì„‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«»»ƒ∆ƒ
·È¯˜Èהמשמעות שהרי «¿ƒ

– היא הפסוק של הפשוטה

מבני מכם, אחד אדם כאשר

קרבן, להקריב ירצה ישראל,

בהתאם קרבנו את להביא עליו

ואם בהמשך, הכתובים לפרטים

כי מכם "אדם לומר צריך היה כן

‡„Ìיקריב" B¯ÓB‡ e‰Óe«¿»»
ÌkÓ ·È¯˜È Èkהפסוק ולמה ƒ«¿ƒƒ∆

יקריב כי "אדם בלשון כתוב

‰Le¯tמכם"?. ‡l‡לפי ∆»«≈
הדברים ‡„Ìפנימיות ,‡e‰»»

Ì„‡‰ ¯L‡k ,·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ«¬∆»»»
,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï ‡a»¿ƒ¿»≈∆¡…
,Ôa¯w‰ ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««»¿»

È‡n‡c(הÔa¯˜ È¯˜‡ ¿««ƒ¿≈»¿»
קרבן? נקרא «∆‡l‡שלמה

·¯˜nL È�tÓהאדם את ƒ¿≈∆¿»≈
‰e‡לאלוקות, ˙B�a¯˜c¿»¿»

˙BÁk‰ ·e¯˜ ÔÈ�Úƒ¿«≈«…
ÌÈLeÁ‰Âהאדם של ¿«ƒ

˜¯Ôaלאלוקות ÌkÓ È¯‰ ,¬≈ƒ∆»¿»
ËÙ¯‡c ¯‰È‡ ,'ÈÂ‰Ï«¬»»ƒ¿«¿¿
CÈÈ‡ ÔeÙ ÔÈÈÊ ·È¯˜Ó«¿ƒ«¿«¿

ÔÈÈÏ‡להקריב צריכים אתם «≈
=] אלא)מכם יקריב", כי מכם "אדם בפסוק נאמר (לא ולכן עצמכם את] לקרב

האדם של התקרבות הוא הקרבנות עניין כי מכם" יקריב כי "אדם בפסוק נאמר

לאלוקות. "מכם", עצמו,
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a"iyz hay c"ei

חּיה ּבהמה ׁשּלֹוקחים הּוא ּבגׁשמּיּות הּקרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּדענין
החּיּות, מּמּנּה ׁשּמֹוציאין היינּו אֹותּה, וׁשֹוחטין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּוׁשלמה
ּבאׁש נׂשרף ׁשהחלב האימּורים, הקרבת הּוא ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואחר
התחלת עֹולה, ּבקרּבן מּזה יֹותר ועֹוד הּמזּבח, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשעל

הּואהּקרּבנ כן ּכמֹו הּנה לּמזּבח, ּכליל עֹולה ׁשהּוא ֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
'ּבהמה להיֹות ׁשּצרי ּברּוחנּיּות, הּקרּבנֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבעבֹודת
ׁשּבֹו הּבהמה ׁשּתהיה עצמֹו לבּדק ׁשּצרי היינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשלמה',
צריכה והּבדיקה הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ּגם היינּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשלמה,
אנׁשים מצות ּבדר לא ּדנפׁשיּה, אּדעּתא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלהיֹות

ּומסּפקת.12מלּמדה טֹובה ּבדיקה ּתהיה לא זה ּבאפן ּכי , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ
הּנה מּמׁש, נפׁשֹו ּבחּיי לֹו נֹוגע ׁשהּדבר יֹודע ּכאׁשר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל
ּובמּדֹות ּבמֹוחין נפׁשֹו, ּפּנֹות ּבכל עצמֹו ּבֹודק הּוא ְְְְְִִִֵַַָָאז
ידע ואז ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים ּבג' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּובפרט
ּבחּיי לֹו נֹוגע ׁשהּדבר ולהיֹות ּתּקּון. הּדֹורׁשים עניניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
ׁשּלא הּדרּוׁשים הּתּקּונים את ּבפעל ויקּים יעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנפׁשֹו,

מּום ּבֹו קרּבן,ו)יהיה להיֹות ירצה אז הּבדיקה ואחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אּלא ּבׁשלמּות נׁשאר וכּו' ׁשהּבׂשר היינּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשׁשֹוחטֹו,
מענינים החּיּות ׁשּמֹוציא החּיּות, מּמּנּו ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציאים
אבל נׁשאר, הּגׁשמּיים הּדברים ׁשּגּוף והינּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָּגׁשמּיים,
ּבעבֹודת ּכח ּתֹוספֹות לֹו ׁשּיהיה ּבכדי רק ּבהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמׁשּתּמׁש

ּכמאמר ּדלאז)הוי', ּפקחין, וריחא ּבׂשראח)חמרא אכלי ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֹ
הּוא זה ׁשּכל ּדבר. ׁשל טעמֹו ּדקּדקּתי לא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּדתֹורא,
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ועוד.ו) ד). (יא, לתו"א הוספות ג). (לו, מקץ בתו"א עפמשנ"ת מובן הענין ביאור

בדא"ח.ז) מקומות ובכמה פ"ז בתניא שהובאה הגירסא עפ"י ב. עו, יומא

א.ח) עב, ב"ק

ב).12) (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מובנת שהוא כפי האדם בנפש הקרבנות עבודת משמעות את ומפרט והולך

בגשמיות: הקרבנות eiÓL‚a˙מעבודת ˙B�a¯w‰ ÔÈ�Úc BÓÎc e�È‰Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒ
‰ÓÏLe ‰iÁ ‰Ó‰a ÌÈÁ˜BlL ‡e‰להיות צריכים הקרבנות שהרי ∆¿ƒ¿≈»«»¿≈»
מום כל ללא שלמים היינו ‰e�ÈÈ'תמימים', ,d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ¿¬ƒ»«¿

,˙eiÁ‰ dpnÓ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒƒ∆»««
˙·¯˜‰ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿»«

ÌÈ¯eÓÈ‡‰הבהמה חלקי »ƒƒ
המזבח גבי על ,העולים

·ÏÁ‰Lשהוא הבהמה שומן ∆«≈∆
מהאימורים L‡aחלק Û¯N�ƒ¿»»≈

„BÚÂ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚL∆««≈«ƒ¿≈«¿
,‰ÏBÚ Ôa¯˜a ‰fÓ ¯˙BÈ≈ƒ∆¿»¿«»

˙B�a¯w‰ ˙ÏÁ˙‰הראשון «¿»««»¿»
בתורה המנויים הקרבנות מבין

קרבן הוא ויקרא חומש בתחילת

ÏÈÏkעולה ‰ÏBÚ ‡e‰L ,∆∆»ƒ
ÁaÊnÏנשרף כולו ,והקרבן «ƒ¿≈«

BÓk ‰p‰בגשמיות שהוא ƒ≈¿
הבהמה מן ‰e‡בקרבן ÔÎ≈

˙B�a¯w‰ ˙„B·Úa«¬««»¿»
,˙ei�Áe¯aעבודת שהיא ¿»ƒ

לאלוקות האדם של ההתקרבות

‰Ó‰a' ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿¿≈»
CÈ¯vL e�ÈÈ‰ ,'‰ÓÏL¿≈»«¿∆»ƒ

È‰zL‰האדם BÓˆÚ ˜c·Ïƒ¿…«¿∆ƒ¿∆
,‰ÓÏL BaL ‰Ó‰a‰«¿≈»∆¿≈»
LÙ�Â Ûeb‰ Ìb e�ÈÈ‰«¿««¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰וכל הגוף חלקי שכל ««¬ƒ
כולם, הבהמית הנפש חלקי

הם גם יתקרבו בשלימות,

להלן שיתבאר וכפי לאלוקות,

מתקרביםÈ„a‰Â˜‰בהרחבה הבהמית והנפש הגוף שאכן העצמית והבחינה ¿«¿ƒ»
בחלקם רק ולא בשלמותם dÈLÙ�cלאלוקות ‡zÚc‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»¿«¿≈

עצמית הונאה וללא בכנות כלומר עצמו, דעת ÂˆÓ˙על C¯„a ‡Ï ,…¿∆∆ƒ¿«
‰„nÏÓ ÌÈL�‡12הרגל È„a˜‰מתוך ‰È‰z ‡Ï ‰Ê ÔÙ‡a Èk , ¬»ƒ¿À»»ƒ¿…∆∆…ƒ¿∆¿ƒ»
˙˜tÒÓe ‰·BËמתקרבים ונפשו גופו חלקי כל אכן האם ולדעת לבחון כדי »«¿∆∆

BÏלאלוקות Ú‚B� ¯·c‰L Ú„BÈ ¯L‡k Ï·‡ לו. ואכפת לו חשוב ¬»«¬∆≈«∆«»»≈«
LnÓ BLÙ� ÈiÁaשלו החיים עצם BÓˆÚכמו ˜„Ba ‡e‰ Ê‡ ‰p‰ , ¿«≈«¿«»ƒ≈»≈«¿
BLÙ� ˙Bpt ÏÎa,הנפש במעמקי והנסתרים הנעלמים במקומות גם ¿»ƒ«¿
˙BcÓ·e ÔÈÁBÓaוהרגש השכל כוחות (בעיקר) שהם הנפש בכוחות ¿ƒ¿ƒ

Ë¯Ù·eובמיוחדÌÈLe·l‰ '‚aהנפש כוחות שבאמצעותם הנפש של ƒ¿»¿«¿ƒ
שהם ביטוי לידי באים Ê‡Âוהגוף ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓלאחר «¬»»ƒ«¬∆¿»

והבדיקה הנפש ולבושי הנפש כוחות כל של הרוחני המצב את שיבדוק

ולעומק וברצינות בכנות תהיה אתÚ„Èוהבחינה ÂÈ�È�Úויכיר Ïkהרוחניים ≈«»ƒ¿»»
˙BÈ‰ÏÂ .Ôewz ÌÈL¯Bc‰«¿ƒƒ¿ƒ¿
ÈiÁa BÏ Ú‚B� ¯·c‰L∆«»»≈«¿«≈

,BLÙ�כאמור‰NÚÈ , «¿«¬∆
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ז a"iyz hay c"ei

חּיה ּבהמה ׁשּלֹוקחים הּוא ּבגׁשמּיּות הּקרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּדענין
החּיּות, מּמּנּה ׁשּמֹוציאין היינּו אֹותּה, וׁשֹוחטין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּוׁשלמה
ּבאׁש נׂשרף ׁשהחלב האימּורים, הקרבת הּוא ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואחר
התחלת עֹולה, ּבקרּבן מּזה יֹותר ועֹוד הּמזּבח, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשעל

הּואהּקרּבנ כן ּכמֹו הּנה לּמזּבח, ּכליל עֹולה ׁשהּוא ֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
'ּבהמה להיֹות ׁשּצרי ּברּוחנּיּות, הּקרּבנֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבעבֹודת
ׁשּבֹו הּבהמה ׁשּתהיה עצמֹו לבּדק ׁשּצרי היינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשלמה',
צריכה והּבדיקה הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ּגם היינּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשלמה,
אנׁשים מצות ּבדר לא ּדנפׁשיּה, אּדעּתא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלהיֹות

ּומסּפקת.12מלּמדה טֹובה ּבדיקה ּתהיה לא זה ּבאפן ּכי , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ
הּנה מּמׁש, נפׁשֹו ּבחּיי לֹו נֹוגע ׁשהּדבר יֹודע ּכאׁשר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל
ּובמּדֹות ּבמֹוחין נפׁשֹו, ּפּנֹות ּבכל עצמֹו ּבֹודק הּוא ְְְְְִִִֵַַָָאז
ידע ואז ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים ּבג' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּובפרט
ּבחּיי לֹו נֹוגע ׁשהּדבר ולהיֹות ּתּקּון. הּדֹורׁשים עניניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
ׁשּלא הּדרּוׁשים הּתּקּונים את ּבפעל ויקּים יעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנפׁשֹו,

מּום ּבֹו קרּבן,ו)יהיה להיֹות ירצה אז הּבדיקה ואחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אּלא ּבׁשלמּות נׁשאר וכּו' ׁשהּבׂשר היינּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשׁשֹוחטֹו,
מענינים החּיּות ׁשּמֹוציא החּיּות, מּמּנּו ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציאים
אבל נׁשאר, הּגׁשמּיים הּדברים ׁשּגּוף והינּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָּגׁשמּיים,
ּבעבֹודת ּכח ּתֹוספֹות לֹו ׁשּיהיה ּבכדי רק ּבהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמׁשּתּמׁש

ּכמאמר ּדלאז)הוי', ּפקחין, וריחא ּבׂשראח)חמרא אכלי ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֹ
הּוא זה ׁשּכל ּדבר. ׁשל טעמֹו ּדקּדקּתי לא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּדתֹורא,
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dlkח izeg` ipbl iz`a

אכילת ּכמֹו מצוה, ּבעניני ּובפרט רׁשּות, ׁשהם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּבענינים
מּקלף ּותפּלין ּגׁשמי מּצמר ציצית אֹו טֹוב', ו'יֹום ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָׁשּבת
מצוה, עצמם ּבהם ׁשעֹוׂשים ּגׁשמּיים ּדברים היינּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּגׁשמי,

ּבכל ׁשל הּצּוּוי רק דעהּו13ולא עבֹודתט)ּדרכי וזהּו . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁשּתּמׁשהּקרּבנֹות, הּגׁשמּיים, מענינים החּיּות להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

איי פּון קרּבן, מּכם הּוא ּדאז הוי', לעבֹודת רק ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּבהם
קרּבן הּוא אז קרּבן, מּכם מקריב האדם וכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאליין.

הוי'. עם ּומתאחד ׁשּמתקרב ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָלהוי'

ואּדעּתא‡Ì�Óב) ּומּצבֹו ּבמעמדֹו יתּבֹונן ּכאׁשר »¿»ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ
יראה רּבֹות, לפעמים הּנה, ּכּנ"ל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּדנפׁשיּה
מּכלֿמקֹום עברה, ּבעל אינֹו ּכעת אם אפּלּו ּדגם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָויוכח

ּתמיד נגּדי וחטאתי ּבמׁש14הּנה ׁשעׂשה ּדחטאֹותיו , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכמֹו מצוה, ּבר קדם ׁשעׂשה אּלּו ּגם ּובהם חלּדֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹימי

ּתּקןי)ׁשּכתב לא ּכי הם, קּימים האמצעי, אדמּו"ר ּכ"ק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
היה אם ּכי אֹותם, ּתּקן ׁשּלא מּוכחת ּוראיה עדין. ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאֹותם
היה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא אז, הרי ּכדבעי, ּתׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹעֹוׂשה

עבירה ּגֹוררת ּדעברה הענין מּצד15אצלֹו אּדרּבה, אּלא, , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּולהּבא מּכאן עבֹודתֹו הּנה ּתׁשּובה, ּבעל ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָזה

יּתיר ּבחילא להיֹות צריכה עד16היתה ׁשהיה מּכפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
וצלמות צּיה ּבארץ מּקדם ׁשהיה ּדזה זה17עּתה, היה , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבהתּבֹוננּותֹו אבל לאלקּות. ּביֹותר ּתׁשּוקה אצלֹו ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶָָֹמעֹורר
ּומּבלי לעצמֹו להקל מּבלי האמּתי, ּומּצבֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָּבמעמדֹו
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סרל"א.ט) או"ח ושו"ע טור פ"ג. דעות הל' רמב"ם ראה

ב.י) נה, סנהדרין שמ"ג. סו"ס או"ח שו"ע ועייג"כ ואילך]. תפח ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר [מאמרי כאֿכב פרק עורים פוקח

ו.13) ג, ה.14)משלי נא, מ"ב.15)תהלים פ"ד ב.16)אבות קכט, זח"א ו.17)ראה ב, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ה' בעבודת כוח להוסיף כדי שור) ובשר טוב ריח יין, (כמו גשמיים בדברים

תורה דברי יותר טוב ÌÈ�È�Úaולהבין ‡e‰ ‰Ê ÏkL ואכילת. שתיית כמו ∆»∆¿ƒ¿»ƒ
וכד' עצמםÌ‰Lבשר ה')מצד בעבודת להוסיף כדי מטרתם ¯eL˙(לולי ∆≈¿

חובה, במיוחדË¯Ù·eולא אמורים בדבריםÈ�È�Úaוהדברים עיסוק ƒ¿»¿ƒ¿¿≈
שהם BÓkגשמיים ,‰ÂˆÓƒ¿»¿

,'·BË ÌBÈ'Â ˙aL ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»¿
˙ÈˆÈˆ B‡ÈÓLb ¯ÓvÓ ƒƒƒ∆∆«¿ƒ

,ÈÓLb ÛÏwÓ ÔÈlÙ˙e¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c e�ÈÈ‰כמו «¿¿»ƒ«¿ƒƒ

וקלף צמר ÌÈNBÚL∆ƒמזון,
‡ÏÂ ,‰ÂˆÓ ÌÓˆÚ Ì‰a»∆«¿»ƒ¿»¿…
ÏÎa ÏL Èeev‰ ˜¯13 ««ƒ∆¿»

e‰Ú„ EÈÎ¯c(טe‰ÊÂ . ¿»∆»≈¿∆
של הפנימית המשמעות

˙B�a¯w‰ ˙„B·Úבעבודה ¬««»¿»
האדם של ÈˆB‰Ï‡הרוחנית ,¿ƒ

ÌÈ�È�ÚÓ ˙eiÁ‰««≈ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb‰עם שהמגע כלומר, ««¿ƒƒ

מהם וההנאה הגשמיים הדברים

והתלהבות חיות מתוך יהיו לא

אלא והחומריות, מהגשמיות

˜¯ Ì‰a LnzLiL∆ƒ¿«≈»∆«
,'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÏכמבואר «¬«¬»»

Ê‡cלעיל לא, האדם כאשר ¿»
אלא גשמיות בהנאות שקוע

לאלוקות ÌkÓמתקרב ‡e‰ƒ∆
ÔÈÈÏ‡ CÈÈ‡ ÔeÙ ,Ôa¯»̃¿»«¿«≈

בעצמכם L‡ÎÂ¯מכם .¿«¬∆
Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜Ó Ì„‡‰»»»«¿ƒƒ∆»¿»
מתקרב והוא מעצמו קרבן

˜¯Ôaלאלוקות ‡e‰ Ê‡ ,»»¿»
·¯˜˙nL 'ÈÂ‰Ï- ביותר גדול בקירוב ‰ÈÂ'.לאלוקות ÌÚ „Á‡˙Óe «¬»»∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒ¬»»

B·vÓe B„ÓÚÓa Ô�Ba˙È ¯L‡k Ì�Ó‡ zÚc‡Â‡הרוחני·) »¿»«¬∆ƒ¿≈¿«¬»«»¿««¿»
dÈLÙ�cלהונות מבלי ובכנות ברצינות עצמו, דעת על תהיה וההתבוננות ¿«¿≈
עצמו ‡elÙאת Ì‚c ÁÎÂÈÂ ‰‡¯È ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙÏ ,‰p‰ ,Ï"pk««ƒ≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆¿ƒ»«¿«¬ƒ
˙Úk Ì‡בהווהÈ˙‡ËÁÂ ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯·Ú ÏÚa B�È‡ ƒ»≈≈««¬≈»ƒ»»ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÓz Èc‚�14,שעשה העבירות כל על בתשובה שב כבר אדם כאשר וגם ∆¿ƒ»ƒ
"וחטאתי המלך דוד כדברי עיניו כנגד אותו ולשים חטאו את לזכור עליו בעבר

..." יא: פרק התניא שבספר התשובה באגרת הזקן רבנו (ובלשון תמיד" נגדי

עיניו בין לזכרון כשיהיה האדם כל בפני רוח שפל ולהיות לבבו רום לבלתי

ה'...") נגד Ìbשחטא Ì‰·e ,BcÏÁ ÈÓÈ CLÓa ‰NÚL ÂÈ˙B‡ËÁc«¬»»∆»»¿∆∆¿≈∆¿»∆«
¯a Ì„˜ ‰NÚL el‡·˙kL BÓk ,‰ÂˆÓ(י¯"eÓ„‡ ˜"Î ≈∆»»…∆«ƒ¿»¿∆»««¿
Ì‰ ÌÈÓi˜ ,ÈÚˆÓ‡‰,וכל מכל נמחקו לא ‡Ì˙Bועדיין Ôwz ‡Ï Èk »∆¿»ƒ«»ƒ≈ƒ…ƒ≈»

Ì˙B‡ Ôwz ‡lL ˙ÁÎeÓ ‰È‡¯e .ÔÈ„Úמהם נשאר שלא כזו במידה ¬«ƒ¿»»««∆…ƒ≈»
NBÚ‰רושם ‰È‰ Ì‡ Èk ,ƒƒ»»∆

ÈÚ·„k ‰·eLzהחטאים על ¿»ƒ¿»≈
ועד ילדותו מימי בעבר, שחטא

Ïa·„עתה BÊ ‡Ï ,Ê‡ È¯‰ ,¬≈»…ƒ¿«
ÔÈ�Ú‰ BÏˆ‡ ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿»ƒ¿»
‰¯È·Ú ˙¯¯Bb ‰¯·Úc15 «¬≈»∆∆¬≈»

"שמצוה ז"ל חכמינו אמרו שהרי

גוררת ועבירה מצוה גוררת

העובדה עצם כן ואם עבירה"

הקודמות העבירות שלאחר

מהווה עבירות עוד ועבר הוסיף

לא הקודמות שהעבירות הוכחה

שלהן הרושם אלא לגמרי נמחקו

עושה היה ואילו קיים עדיין

בלבד זו לא הרי כנדרש תשובה

וחוטא מוסיף היה ‡l‡,שלא ,∆»
‰NÚpL ‰Ê „vÓ ,‰a¯c‡«¿«»ƒ«∆∆«¬»
‰p‰ ,‰·eLz ÏÚa««¿»ƒ≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ B˙„B·Úמאז ¬»ƒ»¿«»
ואילך תשובה «¿«‰È˙‰שעשה

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ,שאת ביתר ¿ƒ»ƒ¿
בעלי מעלת לגבי הזוהר כלשון

ה' שעבודת צדיקים על תשובה

היא התשובה בעל «≈¿ÏÈÁa‡של
¯ÈzÈ16יותר רב ÈÙkÓבכוח »ƒƒ¿ƒ

‰zÚ „Ú ‰È‰Lלפני ∆»»««»
Ì„wÓשחטא ‰È‰L ‰Êc ,¿∆∆»»ƒ…∆

˙ÂÓÏˆÂ ‰iˆ ı¯‡aבו שאין מדבר כמו אלקי מאור וצחיח יבש מקום ¿∆∆ƒ»¿«¿»∆
eLz˜17‰מים BÏˆ‡ ¯¯BÚÓ ‰Ê ‰È‰ גדול, BÈa˙¯וצימאון »»∆¿≈∆¿¿»¿≈

˙e˜Ï‡Ïמאהבה התשובה מעלת לגבי ז פרק בתניא הזקן רבנו (ובלשון ∆¡…
"וצמאה כזכיות: לו נעשו זדונות מאהבה השב כי ז"ל חכמינו אמרו שעליה

כ להיות וציה" עיפה כארץ לה' וצלמותנפשו ציה בארץ נפשו היתה הנה עד י

בעל [של נפשו צמאה ולזאת בתכלית ה' פני מאור ורחוקה אחרא הסטרא היא

פני היו אלו הצדיקים...). נפשות מצמאון עז ביתר מאהבה] ששב התשובה

כנדרש תשובה עושה היה אילו B„ÓÚÓaהדברים B˙e��Ba˙‰a Ï·‡¬»¿ƒ¿¿¿«¬»
BÓˆÚÏ Ï˜‰Ï ÈÏaÓ ,ÈzÓ‡‰ B·vÓeהקלות לעצמו לתת מבלי «»»¬ƒƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿
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a"iyz hay c"ei

ּבנפׁשֹו מרּגיׁש הּוא הרי ועּקר, ּכלל עצמֹו את ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלהטעֹות
ּומּצבֹו ׁשּמעמדֹו ּבלבד זֹו ּדלא לגמרי, מּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹההפ

ּדזדֹונֹות רּבה להאהבה הביאּו לא לֹו18הּקֹודם נעׂשּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹ
זהיא)ּכזכּיֹות לידי והביאֹו לֹו ּגרם זה אּדרּבה, אּלא, , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּגֹוררת ּדעברה ּבצּיּור ׁשהּוא עד וגּסּות, ּבעבּיּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
הענין ׁשאצלֹו מּוכחת ראיה זה מּכל אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעברה.

ּתמי נגּדי ּתׁשּובהּדוחּטאתי עׂשה ׁשּכבר ּבאפן אינֹו ד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מסּפיק אין עּתה ּומּצבֹו מעמדֹו ׁשּלפי אּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָנכֹונה

ּביֹותר נעלית ּתׁשּובה ּכעת וצרי הּקֹודמת ּכייב)ּתׁשּובה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מס והם עניניו, את ּכלל ּתּקן לא ׁשּמּלכּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

ׁשּבּׁשמים אביו לבין ּבינֹו ּומֹונעיג)מבּדיל ּומפסיק , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּגדל ּכן ּגם ויֹודע זה ּבכל ּכׁשּמתּבֹונן הּנה הוי'. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמעבֹודת
ׁשּנכלל עד והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ׁשהּוא הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹענין
ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ורזא מעלה, ׁשל ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
ׁשּיכּות איזה לעצמֹו, מקׁשה הּוא הּנה ׁשּיתּבאר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
והּוא להוי', לקרּבן ירצה ואי הּקרּבנֹות, ּולענין לֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
מֹוריֿוחמי ּכ"ק מֹוסיף הּקׁשיא ּולהסיר מתם, ּבֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹֻאין
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פ"ז.יא) תניא ראה

ספי"א.יב) התשובה אגרת פכ"ט. תניא ראה

פי"ז.יג) תניא ראה

ב.18) פו, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הנחות הרוחני מצבו את שמצדיקים BÚË‰Ï˙והסברים ÈÏaÓeולרמות ƒ¿ƒ¿«¿
wÚÂ¯ולהונות ÏÏk BÓˆÚ ובאמת‡˙ הכנות במלוא היא ההתבוננות אלא ∆«¿¿»¿ƒ»
fÓ‰לאמיתה, CÙ‰‰ BLÙ�a LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰של הנעלה ממצבו ¬≈«¿ƒ¿«¿«≈∆ƒ∆

התשובה ‰Ì„Bwבעל B·vÓe B„ÓÚnL „·Ïa BÊ ‡Ïc ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿…ƒ¿«∆«¬»«»«≈
ציה ב"ארץ שהיה והעובדה

מאלוקות ורחוק …Ï‡וצלמות"
‰a¯ ‰·‰‡‰Ï e‡È·‰≈ƒ¿»«¬»«»
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ט a"iyz hay c"ei

ּבנפׁשֹו מרּגיׁש הּוא הרי ועּקר, ּכלל עצמֹו את ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלהטעֹות
ּומּצבֹו ׁשּמעמדֹו ּבלבד זֹו ּדלא לגמרי, מּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹההפ

ּדזדֹונֹות רּבה להאהבה הביאּו לא לֹו18הּקֹודם נעׂשּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹ
זהיא)ּכזכּיֹות לידי והביאֹו לֹו ּגרם זה אּדרּבה, אּלא, , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּגֹוררת ּדעברה ּבצּיּור ׁשהּוא עד וגּסּות, ּבעבּיּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
הענין ׁשאצלֹו מּוכחת ראיה זה מּכל אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעברה.

ּתמי נגּדי ּתׁשּובהּדוחּטאתי עׂשה ׁשּכבר ּבאפן אינֹו ד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מסּפיק אין עּתה ּומּצבֹו מעמדֹו ׁשּלפי אּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָנכֹונה

ּביֹותר נעלית ּתׁשּובה ּכעת וצרי הּקֹודמת ּכייב)ּתׁשּובה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מס והם עניניו, את ּכלל ּתּקן לא ׁשּמּלכּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

ׁשּבּׁשמים אביו לבין ּבינֹו ּומֹונעיג)מבּדיל ּומפסיק , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּגדל ּכן ּגם ויֹודע זה ּבכל ּכׁשּמתּבֹונן הּנה הוי'. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמעבֹודת
ׁשּנכלל עד והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ׁשהּוא הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹענין
ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ורזא מעלה, ׁשל ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
ׁשּיכּות איזה לעצמֹו, מקׁשה הּוא הּנה ׁשּיתּבאר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
והּוא להוי', לקרּבן ירצה ואי הּקרּבנֹות, ּולענין לֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
מֹוריֿוחמי ּכ"ק מֹוסיף הּקׁשיא ּולהסיר מתם, ּבֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹֻאין
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מבט ישותלאלוקות של תחושות בעל מלהיות וחדל וכל מכל עצמו את ל

עצמית ÛBÒŒÔÈ‡cומציאות ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡�a¯˜c ‡Ê¯Â ובנוסף, ¿»»¿»¿¿»∆«»»¿≈
האיןֿסוף סוד עד עולה הקרבן שסוד בכך גם מתבונן הוא ¿BÓÎeלכך

¯‡a˙iLלהלןBÓˆÚÏ ‰L˜Ó ‡e‰ ‰p‰ עצמו:, לבין בינו ותוהה ∆ƒ¿»≈ƒ≈«¿∆¿«¿
נעלית כך כל היא הרוחנית בעבודה הקרבנות של שהמשמעות ‡ÊÈ‰מאחר ,≈∆

˙B�a¯w‰ ÔÈ�ÚÏe BÏ LÈ ˙eÎiLלהתקרבות להגיע מסוגל הוא איך «»≈¿ƒ¿««»¿»
הזו Ì˙Óולהתעלות Ba ÔÈ‡ ‡e‰Â ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜Ï ‰ˆ¯È CÈ‡Â והוא, ¿≈≈»∆¿»¿»«¬»»¿≈¿…

מום כל ללא 'תמים' להיות צריך גשמי שקרבן כשם עצמו: את ושואל מוסיף

האדם צריך לאלוקות להתקרב כדי כך ה', לפני לרצון מתקבל הוא אז ורק

חסר והוא מתום" בו ש"אין במצב שהוא ומאחר רוחנית לשלמות להגיע

ה'? לפני לרצון להתקבל יוכל איך לחלוטין, ‰ÈLw‡שלימות ¯ÈÒ‰Ïe¿»ƒ«À¿»
עצמו את שואל לאלוקות להתקרב שהמעוניין זו k"˜שאלה ÛÈÒBÓƒ¿

¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ19על שנמסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל (במאמרו ƒ¿»ƒ«¿
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dlkי izeg` ipbl iz`a

מּכם,19אדמּו"ר ּבתבת הּזקן אדמּו"ר ּכ"ק ּפרּוׁש על ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ
איז ּדאס ּתלּוי, הּדבר ּובכם מּכם היינּו מּכם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָואֹומר,
מעמדֹו על הּבט ׁשּמּבלי אליין, איי פּון ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאּפהיינּגיק
נגעי ׁשּיֹודע עּתה, עד עליו ּׁשעבר מה ּכל ועל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּומּצבֹו
ואחד אחד ׁשּכל עד ּתלּוי, הּדבר ּבכם מּכלֿמקֹום ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלבבֹו,
אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשיי יּגיעּו מתי לֹומר ְְֲֲֲִֵַַַַַַַַָָָָיכֹול

ויעקב הּדבר20יצחק ּתלּוי ּבכם להוי', קרּבן מּכם וזהּו . ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הוי'. עם ּולהתאחד להתקרב להוי', קרּבן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָלהיֹות
ּבגימטרּיא ׁשהּוא לאלקים לא ּדוקא, להוי' הם ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּדקרּבנֹות

ּבּזהר21הּטבע וכּמבאר ּדוקא, להוי' אם ּכי ּפסּוקיד), על ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
להוי' הּוא הּקרּבנֹות ׁשענין יחרם, לאלקים ּדוקא,זֹובח ְְְֱֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יֹותר, למעלה עֹוד מּגיע ּובאמת אלקים. מּׁשם ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמעלה
ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ּדרזא הוי', ,טו)לפני ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

למעלה ׁשהּוא אף הוי' ּדׁשם מהוי', ּגם למעלה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
על רֹומזֹות אֹותּיֹותיו ד' מּכלֿמקֹום אלקים, ְֱִִִִֵַָָָֹמּׁשם

והתּפּׁשטּות המׁשכה התּפּׁשטּות ּדאס22צמצּום וואס , ְְְְְְְִִִַַַָָָָ
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רז"ליד) לשון דיוק יומתק ועפ"ז - א]. [ד, א"ר אר"י סד"ה בראשית (בז"ח) מהנ"ע יט. כב, משפטים א. קח, ח"ב א. ה, ח"ג

א. קלב, א. לא, זח"ג יעויין אֿל, שם גם שם) (מנחות ומש"כ - לחלוק. הדין לבעל א): קי, (מנחות

ב.טו) כו, זח"ג א. רלט, זח"ב ראה

(19.(113 ע' ה'שי"ת (סה"מ ב פרק השי"ת לגני באתי רפכ"ה.20)בד"ה ר"ח21)תדבא"ר פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ריש כב, ראה בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכם שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער

רפ"ו. שעהיוה"א תניא שסג22)ע"ג). ע' (ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך), ג (עו, האמצעי לאדמו"ר אחרי פ' הזוהר ביאורי ראה

ובכ"מ. ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הסתלקותו) יום תש"י, שבט ליו"ד לפרסום ‡„eÓ"¯ידו ˜"Î Le¯t ÏÚ«≈«¿
ÌkÓ ˙·˙a Ô˜f‰,עצמו האדם של התקרבות, היינו לקרבן, שהכוונה «»≈¿≈«ƒ∆

¯ÓB‡Âזו במילה נוסף ÈeÏz,פירוש ¯·c‰ ÌÎ·e ÌkÓ e�ÈÈ‰ ÌkÓ , ¿≈ƒ∆«¿ƒ∆»∆«»»»
ÔÈÈÏ‡ CÈÈ‡ ÔeÙ ˜Èb�ÈÈ‰t‡ ÊÈ‡ Ò‡cכלומר עצמכם, בכם תלוי זה »ƒ»¿≈¿ƒ«¿«≈

B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈««¬»
B·vÓeאת תיקן שטרם בהווה «»

כנדרש Ó‰חטאיו Ïk ÏÚÂ¿«»«
ÂÈÏÚ ¯·ÚMבעבר„Ú ∆»«»»«

B··Ï ÈÚ‚� Ú„BiL ,‰zÚ«»∆≈«ƒ¿≈¿»
היטב במצבו שהתבונן לאחר

ואם לבואובכנות עלול הוא כן

מסוגל שאיננו מסקנה לידי

לאלוקות ŒÏkÓלהתקרב ,ƒ»
ÌB˜Óהנחות המצב למרות »

ÈeÏzהזה ¯·c‰ ÌÎaאין »∆«»»»
ואם עצמו בו אלא תלוי הדבר

להתקרב יוכל באמת ירצה

ניתן אחד לכל כי לאלוקות,

כך לשם הדרוש »Ú„הכוח
„Á‡Â „Á‡ ÏkLיוצא מבלי ∆»∆»¿∆»

הכלל È˙Óמן ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«»«
ÈNÚÓÏ ÈÈNÚÓ eÚÈbÈ«ƒ«¬«¿«¬≈
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˙B·‡¬««¿»»ƒ¿»

·˜ÚÈÂ20רוחני למצב ולשאוף ¿«¬…
האבות למעשי דומים יהיו שמעשיו כך כדי עד הנוכחי ממצבו בהרבה .נעלה
,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ˙BÈ‰Ï ¯·c‰ ÈeÏz ÌÎa ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆»¿»«¬»»»∆»«»»ƒ¿»¿»«¬»»

.'ÈÂ‰ ÌÚ „Á‡˙‰Ïe ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¬»»
להוי'": "קרבן הפסוק לשון דיוק את ומבאר הקרבנותB�a¯˜c˙ומוסיף ¿»¿»

המקדש שבבית e‰L‡הגשמיים ÌÈ˜Ï‡Ï ‡Ï ,‡˜Âc 'ÈÂ‰Ï Ì‰≈«¬»»«¿»…∆¡…ƒ∆
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a21למספר זהה (86) א'ל'ה'י'ם' של הגימטריא מספר ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בדרכי שמלובשת באלוקות קשור אלקים שם כי "הטבע" של הגימטריא

נעלית כך כל עבודה היא הקרבנות ועבודת סוף. האין אור על ומסתיר המעלים

מהתלבשות שלמעלה האינסופי האלקי האור שם שהוא הוי' בשם שקשורה

אלקים לשם אינם והקרבנות nÎÂ·‡¯בטבע, ,‡˜Âc 'ÈÂ‰Ï Ì‡ Èkƒƒ«¬»»«¿»¿«¿…»
¯‰fa(יד,Ì¯ÁÈ ÌÈ˜Ï‡Ï Á·BÊ ˜eÒt ÏÚבפרשת) הפסוק פשוטו לפי «…««»≈«»¡…ƒ»√»

לפי מבאר, הזוהר אבל זרה לעבודה קרבנות הקרבת באיסור מדבר משפטים)

היא הפסוק שכוונת הדברים, ÈÂ‰Ï'פנימיות ‡e‰ ˙B�a¯w‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»¿»«¬»»
,‡˜Âcשהוא הוי' בשם ופועל 'נוגע' הקרבנות מעשה ÌMÓכי ‰ÏÚÓÏ «¿»¿«¿»ƒ≈
ÌÈ˜Ï‡.(כך על רומז יחרם" לאלקים "זובח הפסוק בעומקÓ‡·e˙ולשון ¡…ƒ∆¡∆

הקרבנות מעשה יותר ובפנימיות È�ÙÏיותר ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚ ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿»≈ƒ¿≈
,'ÈÂ‰'הוי משם Ê¯c‡למעלה ¬»»¿»»

‡�a¯˜cהקרבן ÏBÚ‰סוד ¿»¿¿»∆
ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú(סודטו «»»¿≈

סוף e‰L‡האין סוף, האין - ∆
הוא -,'ÈÂ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈¬»»

‡e‰L Û‡ 'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»«∆
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈¡…ƒ
המלובש האלוקי באור (הקשור

למעלה הוא הוי' ושם בטבע

„'מזה) ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»
ÂÈ˙Bi˙B‡שהם הוי' שם של ƒ»

ה"א וא"ו, ה"א, ¿¯BÊÓB˙יו"ד,
˙eËMt˙‰ ÌeˆÓˆ ÏÚ«ƒ¿ƒ¿«¿
˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰22 «¿»»¿ƒ¿«¿

התשובה באגרת כמבואר

שהיא "היו"ד ד): (פרק שבתניא

מרמזת לבד נקודה בחינת

בבחינת שהיא ית' לחכמתו

שבאה קודם והסתר העלם

ואחר התפשטות... לבחינת

ה"א באות ונרמזת נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה

(שאין בחסידות ומבואר לאורך" וגם לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש

לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין ממידת שנובע לצמצום הכוונה

לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה מתהליך נפרד בלתי חלק שהוא

לצמצום רומזות וה"א יו"ד שהאותיות מבואר) ועוד עמוק. רעיון בקצרה

מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו והאותיות והתפשטות

כך על רומזת ארוך בקו והמשכה יו"ד כמו שראשה וא"ו האות וגם למטה

האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך ואחר צמצום יש שתחילה

צדק הצמח לאדמו"ר הזוהר ביאורי ובספר להתפשטות. רומזת הראשונה, כמו

כללות וסדרי כללות עניין הוא זה "וכל זה: בעניין כתוב אחרי) (פרשת

עד מיעוט אחר במיעוט סוף מאין והשפע האור שיבא כדי ההשתלשלות...

בעלי נבראים שיתהוו עד כו' יצירה ומבריאה בריאה מאצילות להיות שיוכל
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a"iyz hay c"ei

למעלה הּוא איןֿסֹוף אבל הׁשּתלׁשלּות, פּון סדר א ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָאיז
ׁשּמסּים וזהּו הּקרּבנֹות. עבֹודת מּגיעה ּולׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהוי',
אֹומר לזה ּדמּקדם הוי'. לפני לרצֹונֹו ההקרבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבענין
הּבהמה מן ׁשאֹומר אחרי הענין, ּובסּיּום להוי', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָקרּבן
כ"ק ּופרׁש הוי', לפני אֹומר הּצאן, ּומן הּבקר ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמן

צדק' ה'צמח וזהּוטז)אדמּו"ר מהוי'. למעלה הוי' לפני , ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכי אלקית, ּבנפׁש רק לא היא ׁשהעבֹודה הּקרּבנֹות, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹענין
נפׁש ׁשהּוא הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
יכֹולה ׁשהיתה ּבּמקּדׁש, ׁשהיה ּכמֹו ּובפרט ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּבהמית,
ׁשעלֿ מּמׁש, ּגׁשמית ּבבהמה הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָלהיֹות

ּדאיןֿסֹוף. רזא הוי', לפני מּגיע הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָידיֿזה

הריp‰Â‰ג) והחּוׁשים, הּכחֹות ּבקרּוב וכן ּבּקרּבנֹות ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
ׁשּלמעלה, ּבאׁש נכלל היה הּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּקרּבן
מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת כן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו

ּבּמאמר אדמּו"ר מֹו"ח כ"ק צריכים23מבאר ׁשהּקרּבנֹות , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבּנפׁש אׁש רׁשפי והּוא ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתּכּלל

ׁשּנאמר ּוכמֹו ׁשּלמעלה. האׁש ׁשהּוא רׁשפיה24האלקית, ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה ּדׁשרׁש יּֿה. ׁשלהבת אׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרׁשפי
האהבה ּגם ולכן יּֿה, ׁשלהבת ׁשּלמעלה, מהאׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּוא
ׁשּלמעלה. אׁש נקראת למּטה, ּבהיֹותּה האלקית ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבּנפׁש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ואילך).23) 113 ע' ה'שי"ת (סה"מ ב (ד).24)פרק ו פ"ח, שהש"ר ו. ח, שה"ש

ג].טז) [ג, יקריב כי אדם כו' לבאר ד"ה ויקרא לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הוי' אותיות ד' ידי על ומשתלשל הולך סוף אין אור שהי' לא ואם ממש גבול

ה בחינת מתהווה הי' לא עשיה יצירה בריאה, אלאבאצילות, הנפרדים נבראים

ממש" אלוקות בבחינת הכל ÔeÙהיה ¯„Ò ‡ ÊÈ‡ Ò‡c Ò‡ÂÂ שזהו. »»ƒ«≈∆
של בסדר‰eÏLÏzL˙,סדר למטה מלמעלה ונמשך היורד האלוקי האור ƒ¿«¿¿

מדרגה עובר שהוא כך והדרגה

קשורה ובחינה דרגה וכל לדרגה

כמו שמתחתיה ובזו שמעליה בזו

(שרשרת) שלשלת של חוליות

"סדר של אור נקרא

ההמשכה ואופני השתלשלות".

בשם ונרמזים לעיל האמורים

באור יש שתחילה היינו הוי',

נמשך הוא מכן ולאחר צמצום

ההמשכה צורות הם ומתפשט,

"סדר את המאפיינות והגילוי

שאמנם ונמצא שםהשתלשלות"

שלמעלה באור קשור הוי'

משם (בשונה בעולם מהתלבשות

שייכות לו יש זאת ובכל אלוקים)

ל"סדר השתלשלות",מסויימת

האור ונמשך יורד שבו האופן

לעולמות שייך ‡ŒÔÈשכן Ï·‡¬»≈
ÛBÒשל האינסופי אורו

‰e‡הקדושֿברוךֿהוא
ÌLÏe ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»¿»
.˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‰ÚÈbÓ«ƒ»¬««»¿»

ÌiÒnL e‰ÊÂהתורה בפסוקי ¿∆∆¿«≈
בחומש הקרבנות פרשת בתחילת

‰‰˜¯·‰ויקרא ÔÈ�Úa¿ƒ¿«««¿»»
‰ÊÏ Ì„wÓc .'ÈÂ‰ È�ÙÏ B�Bˆ¯Ïהעניין ˜¯Ôaבתחילת ¯ÓB‡ ƒ¿ƒ¿≈¬»»¿ƒ…∆¿∆≈»¿»

¯ÓB‡L È¯Á‡ ,ÔÈ�Ú‰ ÌeiÒ·e ,'ÈÂ‰Ïהם ‰Ó‰a‰שהקרבנות ÔÓ «¬»»¿ƒ»ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ«¿≈»
¯"eÓ„‡ ˜"Î L¯Ùe ,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ¯ÓB‡ ,Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…≈ƒ¿≈¬»»≈≈«¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰(טז'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ 'ÈÂ‰ È�ÙÏ שיש, לעיל וכמבואר «∆«∆∆ƒ¿≈¬»»¿«¿»≈¬»»
"עד ה' משם למעלה ועלייה הוי' לשם עלייה – הקרבנות בפעולת דרגות כמה

"כי הכיפורים ביום האמור הפסוק על בחסידות למבואר (בדומה סוף" אין

שהאדם מכך נובעת שהכפרה תטהרו" ה' לפני עליכם... יכפר הזה ביום

החטא ושם ה' משם שלמעלה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר

מלכתחילה). פוגם לא

e‰ÊÂשעל לעיל איןהמבואר עד ה', משם למעלה - ה'" "לפני היא הקרבנות יית ¿∆
הוא הצאן" ומן הבקר מן הבהמה "מן שנאמר לאחר בפסוק נרמז - »¿ÔÈ�Úƒסוף

˙B�a¯w‰ברוחניות˙È˜Ï‡ LÙ�a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰L היינו, «»¿»∆»¬»ƒ…«¿∆∆¡…ƒ

באלוקות הנשמה של והתחברות ‰a˜¯התקרבות ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓ Ì‡ Èk ,ƒƒƒ«¿≈»ƒ«»»
˙ÈÓ‰a‰ LÙ� ‡e‰L Ô‡v‰ ÔÓeעבודת של והעילוי החידוש עיקר וזהו ƒ«…∆∆∆««¬ƒ

האלוקית הנפש של לאלוקות וההתקרבות שההתעלות ברוחניות, הקרבנות

לאלוקות ותתקרב ותתעלה תתעדן היא שאף הבהמית הנפש על גם ,פועלת
‰È‰L BÓk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆»»
‰ÏBÎÈ ‰˙È‰L ,Lc˜na«ƒ¿»∆»¿»¿»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««»¿»

LnÓ ˙ÈÓLb ‰Ó‰·aוכך ƒ¿≈»«¿ƒ«»
גשמיות את ולזכך להעלות

הזה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰העולם ,∆«¿≈∆
בכלל הגשמיות והתעלות בירור

בפרט הבהמית ‰e‡והנפש
,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÚÈbÓלמעלה «ƒ«ƒ¿≈¬»»

בחינת שהוא הוי' «̄«Ê‡משם
ÛBÒŒÔÈ‡cסוף האין .סוד ¿≈

˙B�a¯wa ‰p‰Â שבאו‚) ¿ƒ≈«»¿»
בגשמיות המקדש ≈¿ÔÎÂבבית

ברוחניות הקרבנות בעבודת

‰BÁk˙שהיא ·e¯˜a¿≈«…
ÌÈLeÁ‰Âהאדם של ¿«ƒ
‰Ôa¯wלאלוקות, È¯‰¬≈«»¿»

‰È‰ ÈÓLb‰ומאבד נשרף ««¿ƒ»»
היה כי ומתבטל מציאותו את

,‰ÏÚÓlL L‡a ÏÏÎ�ƒ¿»»≈∆¿«¿»
˙„B·Úa ÔÎ BÓÎe¿≈«¬«
„Á‡ ÏÎaL ˙B�a¯w‰«»¿»∆¿»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Âהוא שעניינה ¿∆»ƒƒ¿»≈
לאלוקות האדם ,התקרבות
Á"BÓ ˜"Î ¯‡·Ó¿»≈

¯Ó‡na ¯"eÓ„‡23˙B�a¯w‰L האדם, נפש של ˆ¯ÌÈÎÈהרוחניים, , «¿««¬»∆«»¿»¿ƒƒ
,‰ÏÚÓlL L‡a Ïlk˙‰Ïשל המציאות ביטול להיות שצריך היינו ¿ƒ¿«≈»≈∆¿«¿»

שבגשמיות (כשם העליונה באש הנשמה התכללות ידי על ברוחניות האדם

אבוקה כמו גדולה באש נכללת הנר אור כמו קטנה אש הקטנהכאשר האש ,

הגדולה) באש ונכללת היאe‰Â‡מתבטלת העליונה האש ¯ÈÙLובעניננו ¿ƒ¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL L‡עצמהBÓÎe .‰ÏÚÓlL L‡‰ ‡e‰L , ≈∆«∆∆»¡…ƒ∆»≈∆¿«¿»¿

¯Ó‡pL24של אהבה ויש למים שנמשלה בתענוגים' 'אהבה יש כידוע, ∆∆¡«
נאמר כאש ה' אהבת ועל לאש שנמשלה ותשוקה ¯ÈÙLצימאון ‰ÈÙL¿̄»∆»ƒ¿≈

.dŒÈ ˙·‰ÏL L‡,כלומר˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰ L¯Lc ≈«¿∆∆»¿…∆»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ
‰ÏÚÓlL L‡‰Ó ‡e‰שעליה כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של האש ≈»≈∆¿«¿»

בפסוק ÔÎÏÂנאמר ,dŒÈ ˙·‰ÏLכאש האהבה ששורש שלמטהכיוון «¿∆∆»¿»≈
העליונה באש hÓÏ‰הוא d˙BÈ‰a ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰ Ìb«»«¬»∆«∆∆»¡…ƒƒ¿»¿«»
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יי a"iyz hay c"ei

למעלה הּוא איןֿסֹוף אבל הׁשּתלׁשלּות, פּון סדר א ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָאיז
ׁשּמסּים וזהּו הּקרּבנֹות. עבֹודת מּגיעה ּולׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהוי',
אֹומר לזה ּדמּקדם הוי'. לפני לרצֹונֹו ההקרבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבענין
הּבהמה מן ׁשאֹומר אחרי הענין, ּובסּיּום להוי', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָקרּבן
כ"ק ּופרׁש הוי', לפני אֹומר הּצאן, ּומן הּבקר ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמן

צדק' ה'צמח וזהּוטז)אדמּו"ר מהוי'. למעלה הוי' לפני , ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכי אלקית, ּבנפׁש רק לא היא ׁשהעבֹודה הּקרּבנֹות, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹענין
נפׁש ׁשהּוא הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
יכֹולה ׁשהיתה ּבּמקּדׁש, ׁשהיה ּכמֹו ּובפרט ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּבהמית,
ׁשעלֿ מּמׁש, ּגׁשמית ּבבהמה הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָלהיֹות

ּדאיןֿסֹוף. רזא הוי', לפני מּגיע הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָידיֿזה

הריp‰Â‰ג) והחּוׁשים, הּכחֹות ּבקרּוב וכן ּבּקרּבנֹות ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
ׁשּלמעלה, ּבאׁש נכלל היה הּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּקרּבן
מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת כן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו

ּבּמאמר אדמּו"ר מֹו"ח כ"ק צריכים23מבאר ׁשהּקרּבנֹות , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבּנפׁש אׁש רׁשפי והּוא ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתּכּלל

ׁשּנאמר ּוכמֹו ׁשּלמעלה. האׁש ׁשהּוא רׁשפיה24האלקית, ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה ּדׁשרׁש יּֿה. ׁשלהבת אׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרׁשפי
האהבה ּגם ולכן יּֿה, ׁשלהבת ׁשּלמעלה, מהאׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּוא
ׁשּלמעלה. אׁש נקראת למּטה, ּבהיֹותּה האלקית ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבּנפׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הוי' אותיות ד' ידי על ומשתלשל הולך סוף אין אור שהי' לא ואם ממש גבול

ה בחינת מתהווה הי' לא עשיה יצירה בריאה, אלאבאצילות, הנפרדים נבראים

ממש" אלוקות בבחינת הכל ÔeÙהיה ¯„Ò ‡ ÊÈ‡ Ò‡c Ò‡ÂÂ שזהו. »»ƒ«≈∆
של בסדר‰eÏLÏzL˙,סדר למטה מלמעלה ונמשך היורד האלוקי האור ƒ¿«¿¿

מדרגה עובר שהוא כך והדרגה

קשורה ובחינה דרגה וכל לדרגה

כמו שמתחתיה ובזו שמעליה בזו

(שרשרת) שלשלת של חוליות

"סדר של אור נקרא

ההמשכה ואופני השתלשלות".

בשם ונרמזים לעיל האמורים

באור יש שתחילה היינו הוי',

נמשך הוא מכן ולאחר צמצום

ההמשכה צורות הם ומתפשט,

"סדר את המאפיינות והגילוי

שאמנם ונמצא שםהשתלשלות"

שלמעלה באור קשור הוי'

משם (בשונה בעולם מהתלבשות

שייכות לו יש זאת ובכל אלוקים)

ל"סדר השתלשלות",מסויימת

האור ונמשך יורד שבו האופן

לעולמות שייך ‡ŒÔÈשכן Ï·‡¬»≈
ÛBÒשל האינסופי אורו

‰e‡הקדושֿברוךֿהוא
ÌLÏe ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»¿»
.˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‰ÚÈbÓ«ƒ»¬««»¿»

ÌiÒnL e‰ÊÂהתורה בפסוקי ¿∆∆¿«≈
בחומש הקרבנות פרשת בתחילת

‰‰˜¯·‰ויקרא ÔÈ�Úa¿ƒ¿«««¿»»
‰ÊÏ Ì„wÓc .'ÈÂ‰ È�ÙÏ B�Bˆ¯Ïהעניין ˜¯Ôaבתחילת ¯ÓB‡ ƒ¿ƒ¿≈¬»»¿ƒ…∆¿∆≈»¿»

¯ÓB‡L È¯Á‡ ,ÔÈ�Ú‰ ÌeiÒ·e ,'ÈÂ‰Ïהם ‰Ó‰a‰שהקרבנות ÔÓ «¬»»¿ƒ»ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ«¿≈»
¯"eÓ„‡ ˜"Î L¯Ùe ,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ¯ÓB‡ ,Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…≈ƒ¿≈¬»»≈≈«¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰(טז'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ 'ÈÂ‰ È�ÙÏ שיש, לעיל וכמבואר «∆«∆∆ƒ¿≈¬»»¿«¿»≈¬»»
"עד ה' משם למעלה ועלייה הוי' לשם עלייה – הקרבנות בפעולת דרגות כמה

"כי הכיפורים ביום האמור הפסוק על בחסידות למבואר (בדומה סוף" אין

שהאדם מכך נובעת שהכפרה תטהרו" ה' לפני עליכם... יכפר הזה ביום

החטא ושם ה' משם שלמעלה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר

מלכתחילה). פוגם לא

e‰ÊÂשעל לעיל איןהמבואר עד ה', משם למעלה - ה'" "לפני היא הקרבנות יית ¿∆
הוא הצאן" ומן הבקר מן הבהמה "מן שנאמר לאחר בפסוק נרמז - »¿ÔÈ�Úƒסוף

˙B�a¯w‰ברוחניות˙È˜Ï‡ LÙ�a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰L היינו, «»¿»∆»¬»ƒ…«¿∆∆¡…ƒ

באלוקות הנשמה של והתחברות ‰a˜¯התקרבות ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓ Ì‡ Èk ,ƒƒƒ«¿≈»ƒ«»»
˙ÈÓ‰a‰ LÙ� ‡e‰L Ô‡v‰ ÔÓeעבודת של והעילוי החידוש עיקר וזהו ƒ«…∆∆∆««¬ƒ

האלוקית הנפש של לאלוקות וההתקרבות שההתעלות ברוחניות, הקרבנות

לאלוקות ותתקרב ותתעלה תתעדן היא שאף הבהמית הנפש על גם ,פועלת
‰È‰L BÓk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆»»
‰ÏBÎÈ ‰˙È‰L ,Lc˜na«ƒ¿»∆»¿»¿»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««»¿»

LnÓ ˙ÈÓLb ‰Ó‰·aוכך ƒ¿≈»«¿ƒ«»
גשמיות את ולזכך להעלות

הזה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰העולם ,∆«¿≈∆
בכלל הגשמיות והתעלות בירור

בפרט הבהמית ‰e‡והנפש
,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÚÈbÓלמעלה «ƒ«ƒ¿≈¬»»

בחינת שהוא הוי' «̄«Ê‡משם
ÛBÒŒÔÈ‡cסוף האין .סוד ¿≈

˙B�a¯wa ‰p‰Â שבאו‚) ¿ƒ≈«»¿»
בגשמיות המקדש ≈¿ÔÎÂבבית

ברוחניות הקרבנות בעבודת

‰BÁk˙שהיא ·e¯˜a¿≈«…
ÌÈLeÁ‰Âהאדם של ¿«ƒ
‰Ôa¯wלאלוקות, È¯‰¬≈«»¿»

‰È‰ ÈÓLb‰ומאבד נשרף ««¿ƒ»»
היה כי ומתבטל מציאותו את

,‰ÏÚÓlL L‡a ÏÏÎ�ƒ¿»»≈∆¿«¿»
˙„B·Úa ÔÎ BÓÎe¿≈«¬«
„Á‡ ÏÎaL ˙B�a¯w‰«»¿»∆¿»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Âהוא שעניינה ¿∆»ƒƒ¿»≈
לאלוקות האדם ,התקרבות
Á"BÓ ˜"Î ¯‡·Ó¿»≈

¯Ó‡na ¯"eÓ„‡23˙B�a¯w‰L האדם, נפש של ˆ¯ÌÈÎÈהרוחניים, , «¿««¬»∆«»¿»¿ƒƒ
,‰ÏÚÓlL L‡a Ïlk˙‰Ïשל המציאות ביטול להיות שצריך היינו ¿ƒ¿«≈»≈∆¿«¿»

שבגשמיות (כשם העליונה באש הנשמה התכללות ידי על ברוחניות האדם

אבוקה כמו גדולה באש נכללת הנר אור כמו קטנה אש הקטנהכאשר האש ,

הגדולה) באש ונכללת היאe‰Â‡מתבטלת העליונה האש ¯ÈÙLובעניננו ¿ƒ¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL L‡עצמהBÓÎe .‰ÏÚÓlL L‡‰ ‡e‰L , ≈∆«∆∆»¡…ƒ∆»≈∆¿«¿»¿

¯Ó‡pL24של אהבה ויש למים שנמשלה בתענוגים' 'אהבה יש כידוע, ∆∆¡«
נאמר כאש ה' אהבת ועל לאש שנמשלה ותשוקה ¯ÈÙLצימאון ‰ÈÙL¿̄»∆»ƒ¿≈

.dŒÈ ˙·‰ÏL L‡,כלומר˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰ L¯Lc ≈«¿∆∆»¿…∆»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ
‰ÏÚÓlL L‡‰Ó ‡e‰שעליה כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של האש ≈»≈∆¿«¿»

בפסוק ÔÎÏÂנאמר ,dŒÈ ˙·‰ÏLכאש האהבה ששורש שלמטהכיוון «¿∆∆»¿»≈
העליונה באש hÓÏ‰הוא d˙BÈ‰a ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰ Ìb«»«¬»∆«∆∆»¡…ƒƒ¿»¿«»
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dlkיב izeg` ipbl iz`a

ּודנפׁש העליֹונה האהבה ּׁשּקֹורא מה הּדברים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובאּור
ׁשלה יצירההאלקית, ּבספר איתא הּנה יּֿה, 25בת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּומפרט ּבגחלת, קׁשּורה ּכׁשלהבת הם ספירֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדהעׂשר
מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשלהבתיז)כ"ק ענינים, ב' ּבזה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּנה הּגחלת. ּגּבי ׁשעל וׁשלהבת הּגחלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבתֹו
עצמּה, ּבפני ּכן ּגם להיֹות יכֹולה הּגחלת ׁשעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשלהבת
ּבּמׁשנה אמרּו ולכן ּומּמׁשּות, מציאּות ּבּה ׁשאין יח)אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הענינים, ב' יֹודעים ּדמּזה ּפטּור, ׁשלהבת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדהּמֹוציא
ּבדין לדּון ׁשּי ולכן עצמּה ּבפני לׁשלהבת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשנּה
ּומּמׁשּות, מציאּות לׁשלהבת אין אבל ׁשלהבת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמֹוציא
העֹולם, ׁשּנברא קדם והּנה ּפטּור. ׁשלהבת הּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולכן
ּבספרי ּכדאיתא נאצל, ׁשּלא עד ּגם ּבזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכֹולל

ּבלבד27הּקּבלה ּוׁשמֹו הּוא היה נאצלּו28, ּכ ואחר , ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר אּלּו, ענינים ּדב' ְְְְְִִִִֵֶֶַַָהּספירֹות,
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ואויז) לד"ה ביאור ועייג"כ ואילך. פס"ב תרל"ו - רבים מים אהמשך [קפב, צדק להצמח מצותיך דרך בסו"ס הנדפס אני חי לם

].26ואילך

ה"ה.יח) פי"ח שבת הל' ברמב"ם הובא א. לט, ביצה

מ"ז.25) ובכ"מ.26)פ"א קנז. ע' תרפ"ז קצח. ע' עטר"ת סה"מ וראה ב. פרק היחוד) (חלק א חלק הקודש דר"א27)עבודת פרקי

סע"א).28)פ"ג. (קכט, ס"כ אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

נמצאת שהיא כפי הנשמה של ה' אהבת רק ולא בגוף, מלובשת היא כאשר

העליונים, בעולמות ÏÚÓlL‰למעלה L‡ והביטוי�˜¯‡˙ עליונה אש ƒ¿≈≈∆¿«¿»
של באש שלה השורש שם (על הנשמה לאש גם מתייחס יֿה" "שלהבת

כביכול). הקדושֿברוךֿהוא,

‰Ó ÌÈ¯·c‰ ¯e‡·e≈«¿»ƒ«
‡¯BwMאת גם הפסוק ∆≈

‰�BÈÏÚ‰ של‰‡‰·‰ »«¬»»∆¿»
∆∆¿LÙ�„eהקדושֿברוךֿהוא

˙È˜Ï‡‰'ה לאהבת וגם »¡…ƒ
dŒÈ,שבנשמה ˙·‰ÏL ,«¿∆∆»

¯ÙÒa ‡˙È‡ ‰p‰ƒ≈ƒ»¿≈∆
‰¯ÈˆÈ25˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰c ¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ

‰¯eL˜ ˙·‰ÏLk Ì‰≈¿«¿∆∆¿»
˙ÏÁ‚aהספירות עשר ¿«∆∆

שבהם כוחות עשר הם העליונות

הקדושֿברוךֿהוא מאיר ידם ועל

כזה באופן היא והפעולה ופועל

מציאות לא הם שהספירות

מהקדושֿברוךֿ נפרדת עצמאית

דבוקות הן אלא בעצמו הוא

הקשורה האש כמו בו ומאוחדות

הגחלת עם ומאוחדת ודבוקה

השלהבת לאש המקור L"¯‰Óשהיא ¯"eÓ„‡ ˜"Î Ë¯ÙÓe יז), ¿»≈«¿«¬«
‰Êa LiLכ"שלהבת באלוקות במקורן הספירות של הדבקות בהגדרת ∆≈»∆

בגחלת" ÌÈ�È�Ú,קשורה '·- בוערתÏL‰·˙האחד CB˙aLאש ƒ¿»ƒ«¿∆∆∆¿
˙ÏÁb‰בפנים בוערת אלא עצמה בפני כמציאות וניכרת נראית שאיננה ««∆∆

- והשני בוערתÏLÂ‰·˙הגחלת שלהבת היא כי וניכרת שנראית בוערת אש ¿«¿∆∆
˙ÏÁb‰ Èab ÏÚL.לה מחוץ ‰ÏÁb˙ונראית ÏÚL ˙·‰ÏM‰ ‰p‰Â ∆««≈««∆∆¿ƒ≈««¿∆∆∆«««∆∆

נראית איננה בגחלת "קשורה" שהיא שהעובדה היינו הגחלת, בתוך ולא

BÈ‰Ï˙וניכרת ‰ÏBÎÈולהתקיים dÓˆÚולבעור È�Ùa Ôk Ìbבלי ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»
שקבלה הבעירה חומר מכוח (ולבעור בגחלת עכשיו גם קשורה להיות

לכן) קודם eLnÓe˙מהגחלת ˙e‡ÈˆÓ da ÔÈ‡L ‡l‡ כי, עצמאית ∆»∆≈»¿ƒ«»
דבר של לאמיתו ניכר יהיה לגחלת שלה שהקשר מבלי בוערת שהיא למרות

משלה, ממשית מציאות בה Lna�‰אין e¯Ó‡ ÔÎÏÂ(יח‡ÈˆBn‰c ¿»≈»¿«ƒ¿»¿«ƒ
˙·‰ÏLוהוא הוצאה איסור על עבר לא בשבת הרבים לרשות היחיד מרשות «¿∆∆
¯eËtמעונשÌÈÚ„BÈ ‰fÓc את, ‰ÌÈ�È�Ú,לומדים אחד·' -מצד »¿ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ

dÓˆÚ È�Ùa ˙·‰ÏLÏ d�LiLשלה שהקשר מבלי להתקיים ובכוחה ∆∆¿»¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿»
נראה יהיה ÏL‰·˙לגחלת ‡ÈˆBn‰ ÔÈ„a Ôe„Ï CiL ÔÎÏÂואלמלא ¿»≈«»»¿ƒ«ƒ«¿∆∆

כן היא שהשלהבת לחשוב מקום היה פטור שלהבת שהמוציא המשנה דברי

אחר, חפץ כל כמו בשבת לרשות מרשות אותה להוציא ואסור «¬‡·Ïמציאות
כי היא האמת – שני eLnÓe˙מצד ˙e‡ÈˆÓ ˙·‰ÏLÏ ÔÈ‡עצמאית ≈¿«¿∆∆¿ƒ«»

ÔÎÏÂמשלה ÏL‰·˙למעשה, ‡ÈˆBn‰בשבת לרשות eËt¯.מרשות ¿»≈«ƒ«¿∆∆»
ל"שלהבת בקב"ה הספירות עשר של הדבקות בין ההשוואה לגבי גם וכך

שני בזה שיש בגחלת" הקשורה

מלמד הדבר אחד מצד עניינים:

נראות הספירות שעשר כך על

שני מצד אבל עצמאיים, ככוחות

כמו הם דבר, של ולאמתו

ואין בגחלת הקשורה שלהבת

עצמאית. מציאות לספירות

‡¯·pL Ì„˜ ‰p‰Â¿ƒ≈…∆∆ƒ¿»
Ìb ‰Êa ÏÏBkL ,ÌÏBÚ‰»»∆≈»∆«

,Ïˆ‡� ‡lL „Úנקודת «∆…∆¡«
ל"נאצל" "נברא" בין ההבדל

מתייחס בריאה שהביטוי היא

ומוגדרת, ברורה למציאות

שבמקורו האלוקי שהאור כלומר

והוגבל צומצם גבול, בלי הוא

ואילו הבריאה. בתוך והתלבש

האור שאמנם פירושה האצלה

שהוא כפי ממדרגתו ירד האלוקי

ירידה זו אין עדיין אבל כלל, מוגבל ובלתי אינסופי העולמות, מכל למעלה

בחסידות (כמבואר נבראים של ומוגדרת ברורה מציאות שישנה כך כדי עד

הבא העולם שהוא הבריאה עולם ורק ממש' 'אלוקות הוא האצילות שעולם

עולם הכוונהאחרי כי אם נבראים, של מציאות עם עולם הוא האצילות

שנברא ולפני גשמיים) נבראים יש הזה בעולם רק שהרי רוחניים לנבראים

הרי שנאצל, ולפני ‰Ïaw‰העולם, È¯ÙÒa ‡˙È‡„k27‡e‰ ‰È‰ , ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈««»»»»
„·Ïa BÓLe28,שנברא לפני גם האיר הקדושֿברוךֿהוא של אורו כלומר, ¿ƒ¿«

יש מהותו לעצם שפרט אור של ומקור מאור כל של למהותו בהתאם העולם

ממנו ומתפשט המאיר האור שלואת ה"עצם" – החסידות (ובלשון

(כדי ממנו והארה זיו של במובן "שמו" נקרא זה ואור שלו) וההתפשטות"

דבר אלא ממהותו חלק איננו האדם ששם כמו עצמו, לו הכוונה שאין להדגיש

האדם) לעצם Ckטפל ¯Á‡Âהקדושֿברוךֿהוא של ברצונו שעלה לאחר ¿««»
עולמות ‰B¯ÈÙq˙לברוא eÏˆ‡�מ למטה מלמעלה האור בירידת דרגהכי ∆∆¿«¿ƒ

קיימת לא סוף אין באור העליונות שבדרגות כך שלבים וכמה כמה יש לדרגה

לאחר מהן, אחת לכל מיוחדת והגדרה 'ציור' עם ספירות לעשר חלוקה כלל

לא אבל הספירות עניין של התחלה יש שבו השלב וזה נאצלו הספירות מכן

מהתחלה, ‡el,יותר ÌÈ�È�Ú '·cהאחד˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ - ¿ƒ¿»ƒ≈∆∆¿ƒ«¿
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ּגעווארן, נאצל זיינען זיי ווי ספירֹות והעׂשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמאצילן
ׁשּבתֹו ּדׁשלהבת ׁשּבׁשלהבת. הענינים ב' ּבדגמת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהם

יֹותר ּבתקף ׁשהיא אף ּבתֹויט)הּגחלת, ׁשהיא ּכמֹו אבל , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשאין ׁשּכן וכל ׁשלהבת, ׁשל מציאּות ׁשם אין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּגחלת,
רק אם ּכי מציאּותּה ׁשם נּכר ּדאין הּׁשלהבת. ּפרטי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשּיׁשנּה והֹוכחֹות ראיֹות ׁשּיׁשנם אּלא הּגחלת. ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמציאּות
יֹותר, ּבתקף היא ואּדרּבה הּגחלת, ּבתֹו ּגם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשלהבת
יֹותר ועֹוד כן, ּוכמֹו הּגחלת. רק הּוא ּׁשּנּכר מה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּבמאצילן, הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ענין ּבכללּות הּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמּזה,
ראיֹות ׁשּיׁשנן אּלא הּמאציל, רק הּוא ׁשם, ּׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדמה

ספירֹותמענ עׂשר ׁשּיׁשנן הּנאצלֹות, ספירֹות עׂשר ין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אבל ספירֹות, העׂשר נאצלּו ּכ ואחר ּבמאצילן. ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּגנּוזֹות
העׂשר היינּו ּבמקֹורן הן קׁשּורֹות אצילּותן לאחר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּגם
ׁשהיא הּגחלת ׁשעל הּׁשלהבת ּוכמֹו הּגנּוזֹות, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַספירֹות
קּיּומּה, ּכל וזהּו הּגחלת. ׁשּבתֹו ּבׁשלהבת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשּורה
ואפס, אין ּתהיה מּמקֹורּה, נפרד ווערט זי אֹויּב ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָווארּום
הּׁשלהבת ּדכמֹו יּֿה, ׁשלהבת וזהּו ּגארניט. ווערט ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעס
הּגחלת על ׁשהיא ּכמֹו ּבּגחלת, ׁשהיא ּכמֹו יׁשנּה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
להיֹות יכֹולה הרי הּגחלת ׁשעל וׁשלהבת ּבּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוקׁשּורה
ּבסדר ּגם הּוא כן ּכמֹו ּבפרּוד, עצמּה ּבפני ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּגם
ׁשהם אף הּגלּויֹות, ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַההׁשּתלׁשלּות,
וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי ּדאיהּו ּבמקֹורן, ְְְְְְִִִִִַַַָקׁשּורֹות
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ÔÏÈˆ‡Óaלא גנוזות, עדיין הן אבל קיים כבר ספירות עשר שהמושג היינו ¿«¬ƒ»
מורגשות ולא -ניכרות �‡ˆÏוהשני ÔÚ�ÈÈÊ ÈÈÊ ÈÂÂ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Â¿»∆∆¿ƒƒ≈«∆∆¡«

Ô¯‡ÂÂÚb'וכו חסד חכמה, (של והגדרה 'ציור' להם ויש נאצלו שכבר כפי ∆»¿
ונרגשים), ניכרים הספירות בין ‰ÌÈ�È�Úוההבדלים '· ˙Ó‚„a Ì‰≈¿À¿«»ƒ¿»ƒ

לגביÏLaL‰·˙האמורים ∆¿«¿∆∆
היא שממנה לגחלת שלה היחס

לבעור כוחה את .מקבלת
CB˙aL ˙·‰ÏLc¿«¿∆∆∆¿
Û˜˙a ‡È‰L Û‡ ,˙ÏÁb‰««∆∆«∆ƒ¿…∆

¯˙BÈ(לגחלתיט הקירבה כי ≈
להיות ותוקף כוח לה נותנת

ליכבות ולא חזקה ,שלהבת
CB˙a ‡È‰L BÓk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿
˙e‡ÈˆÓ ÌL ÔÈ‡ ,˙ÏÁb‰««∆∆≈»¿ƒ

˙·‰ÏL ÏLכמציאות ∆«¿∆∆
דבוקה שהיא כיוון עצמאית

והמציאות בגחלת לחלוטין

ולא הגחלת מציאות היא הניכרת

השלהבת, ÔkLמציאות ÏÎÂ¿»∆≈
ÈË¯t ÌL ÔÈ‡L∆≈»¿»≈

˙·‰ÏM‰הגדרות חסרת והיא ««¿∆∆
אחר או כזה ÔÈ‡cו'ציור' .¿≈

d˙e‡ÈˆÓ ÌL ¯k�כדבר ƒ»»¿ƒ»
עצמו ¯˜בפני Ì‡ Èkƒƒ«

‡l‡ .˙ÏÁb‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ««∆∆∆»
ידועה השלהבת של שמציאותה

כיוון ¯‡BÈ˙לנו Ì�LiL∆∆¿»¿»
˙·‰ÏL d�LiL ˙BÁÎB‰Â¿»∆∆¿»«¿∆∆

˙ÏÁb‰ CB˙a Ìbכמובן «¿««∆∆
להיות יכול שאם מאליו

לגחלת מחוץ תצא שהשלהבת

הגחלת בתוך גם להבת של מציאות יש בוודאי הגחלת") גבי שעל ,("שלהבת
‰a¯c‡Âהיא הגחלת בתוך BÈ˙¯בעודה Û˜˙aבגחלתכאמור שדבקותה ¿«¿«»ִ¿…∆≈

כוח תוספת לשלהבת kpM¯נותנת ‰Ó Ï·‡ כמציאות, חוץ כלפי ונראה ¬»«∆ƒ»
˙ÏÁb‰ ˜¯ ‡e‰.עצמאית כמציאות נראית לא כלל השלהבת BÓÎeואילו «««∆∆¿

,ÔÎוניכרת נראית לא מציאותה הגחלת בתוך נמצאת השלהבת שכאשר כשם ≈
גם, כך נראית, הגחלת של המציאות ורק ‰e‡כלל ,‰fÓ ¯˙BÈ „BÚÂ¿≈ƒ∆

ÔÏÈˆ‡Óa ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎaלידי באו לא ועדיין ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿¿«¬ƒ»
כוחותֿספירות עשר נאצלו שכבר למרות הרי מוגדרות, ספירות כעשר גילוי

לעצמן מוגדרת מציאות להם אין ¯˜עדיין ‡e‰ ,ÌL B�LiM ‰Óc¿«∆∆¿»«
ÏÈˆ‡n‰הספירות למציאות ביטוי שום ונעלמותואין 'גנוזות' עדיין ,והן ««¬ƒ

‡l‡כיוון לנו ידועה מציאותן זאת NÚ¯שבכל ÔÈ�ÚÓ ˙BÈ‡¯ Ô�LiL ∆»∆∆¿»¿»≈ƒ¿«∆∆
ÔÏÈˆ‡Óa ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ô�LiL ,˙BÏˆ‡p‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«∆¡»∆∆¿»∆∆¿ƒ«¿¿«¬ƒ»

ספירות עשר של התגלות יש יותר נמוכה בדרגה שאם מחייב שנאצלו,ההגיון

הוכחה זו כאמורהרי אבל גנוזות, ספירות עשר יש יותר עליונה שבדרגה

ביטוי. כל לכך אין עדיין זו Ckבדרגה ¯Á‡Âגנוזות היו שתחילה לאחר ¿««»
יותר נמוכה בדרגה הרי Ìbונעלמות, Ï·‡ ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ eÏˆ‡�∆∆¿»∆∆¿ƒ¬»«

Ô˙eÏÈˆ‡ ¯Á‡Ïלאחר ¿««¬ƒ»
הוגדרה כבר הספירות שמציאות

עדיין ביטוי, לידי ובאה

˙B¯eL˜ודבוקות ומחוברות ¿
¯NÚ‰ e�ÈÈ‰ Ô¯B˜Óa Ô‰≈ƒ¿»«¿»∆∆
BÓÎe ,˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿
˙ÏÁb‰ ÏÚL ˙·‰ÏM‰««¿∆∆∆«««∆∆
כמציאות ביטוי לה יש וכבר

עדייןÈ‰L‡עצמאית ∆ƒ
CB˙aL ˙·‰ÏLa ‰¯eL¿̃»¿«¿∆∆∆¿
dÓei˜ Ïk e‰ÊÂ .˙ÏÁb‰««∆∆¿∆»ƒ»
שלכאורה לאחר עכשיו וגם

הגחלת עדיין הגחלת מתוך יצאה

קיומה כל ‡aÈBהיא Ìe¯‡ÂÂ ,»¿¿
,d¯B˜nÓ „¯Ù� Ë¯ÚÂÂ ÈÊƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»
ממקורה נפרדת היא אם כי

קשורה תהיה לא והשלהבת

אזי ‡ÔÈבגחלת ‰È‰zƒ¿∆«ƒ
ËÈ�¯‡b Ë¯ÚÂÂ ÒÚ ,ÒÙ‡Â»∆∆∆∆¿»¿ƒ
ותחדל דבר, לשום תהפוך היא

עשר גם וכך הספירותלהתקיים.

הן עדיין שנאצלו לאחר שאף

עשר שהוא במקורן קשורות

קיומם. כל והוא הגנוזות ספירות

e‰ÊÂשל הפנימית המשמעות זו ¿∆
d-Èהמושג ˙·‰ÏLכפי «¿∆∆»

העליונות בספירות ,שהוא
d�LÈ ¯L‡ ˙·‰ÏM‰ BÓÎcוהדביקות היחס מבחינת אופנים בכמה ƒ¿««¿∆∆¬∆∆¿»

האחד ÏÁba˙בגחלת, ‡È‰L BÓk נעלמת- אלא וניכרת נראית ולא ¿∆ƒ««∆∆
הגחלת -,בתוך daהשני ‰¯eL˜e ˙ÏÁb‰ ÏÚ ‡È‰L BÓkשאמנם ¿∆ƒ«««∆∆¿»»

אליה ובטלה בה ודבוקה בה קשורה אבל ממנה, חוץ היינו הגחלת, על ,היא
dÓˆÚ È�Ùa Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ È¯‰ ˙ÏÁb‰ ÏÚL ˙·‰ÏLÂ¿«¿∆∆∆«««∆∆¬≈¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»

,„e¯Ùaואף וגלוי. ניכר יהיה מקורה שהיא הגחלת עם שהקשר מבלי ¿≈
מהגחלת לחלוטין נפרדת תהיה שהשלהבת ייתכן לא דבר, של ,שלאמיתו
כאילו ייראה חוץ וכלפי ביטוי לידי יבוא לא הזה הקשר שבחיצוניות ייתכן

מהגחלת נפרדת ‰‰eÏLÏzL˙השלהבת ¯„Òa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,¿≈«¿≈∆«ƒ¿«¿¿
לדרגה מדרגה למטה מלמעלה האלוקי האור B¯ÈÙÒ˙של ¯NÚc ,¿∆∆¿ƒ

,˙BÈeÏb‰מעולם (החל לה המיוחד ב'ציור' אחת כל מוגדרות כבר שהן כפי «¿
והלאה) Ô¯B˜Óaהאצילות ˙B¯eL˜ Ì‰L Û‡,באלוקות ושורשן «∆≈¿ƒ¿»
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יג a"iyz hay c"ei

ּגעווארן, נאצל זיינען זיי ווי ספירֹות והעׂשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמאצילן
ׁשּבתֹו ּדׁשלהבת ׁשּבׁשלהבת. הענינים ב' ּבדגמת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהם

יֹותר ּבתקף ׁשהיא אף ּבתֹויט)הּגחלת, ׁשהיא ּכמֹו אבל , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשאין ׁשּכן וכל ׁשלהבת, ׁשל מציאּות ׁשם אין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּגחלת,
רק אם ּכי מציאּותּה ׁשם נּכר ּדאין הּׁשלהבת. ּפרטי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשּיׁשנּה והֹוכחֹות ראיֹות ׁשּיׁשנם אּלא הּגחלת. ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמציאּות
יֹותר, ּבתקף היא ואּדרּבה הּגחלת, ּבתֹו ּגם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשלהבת
יֹותר ועֹוד כן, ּוכמֹו הּגחלת. רק הּוא ּׁשּנּכר מה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּבמאצילן, הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ענין ּבכללּות הּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמּזה,
ראיֹות ׁשּיׁשנן אּלא הּמאציל, רק הּוא ׁשם, ּׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדמה

ספירֹותמענ עׂשר ׁשּיׁשנן הּנאצלֹות, ספירֹות עׂשר ין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אבל ספירֹות, העׂשר נאצלּו ּכ ואחר ּבמאצילן. ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּגנּוזֹות
העׂשר היינּו ּבמקֹורן הן קׁשּורֹות אצילּותן לאחר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּגם
ׁשהיא הּגחלת ׁשעל הּׁשלהבת ּוכמֹו הּגנּוזֹות, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַספירֹות
קּיּומּה, ּכל וזהּו הּגחלת. ׁשּבתֹו ּבׁשלהבת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשּורה
ואפס, אין ּתהיה מּמקֹורּה, נפרד ווערט זי אֹויּב ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָווארּום
הּׁשלהבת ּדכמֹו יּֿה, ׁשלהבת וזהּו ּגארניט. ווערט ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעס
הּגחלת על ׁשהיא ּכמֹו ּבּגחלת, ׁשהיא ּכמֹו יׁשנּה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
להיֹות יכֹולה הרי הּגחלת ׁשעל וׁשלהבת ּבּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוקׁשּורה
ּבסדר ּגם הּוא כן ּכמֹו ּבפרּוד, עצמּה ּבפני ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּגם
ׁשהם אף הּגלּויֹות, ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַההׁשּתלׁשלּות,
וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי ּדאיהּו ּבמקֹורן, ְְְְְְִִִִִַַַָקׁשּורֹות
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פ"ג.יט) הזקן לרבנו והאמונה היחוד שער ג"כ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÏÈˆ‡Óaלא גנוזות, עדיין הן אבל קיים כבר ספירות עשר שהמושג היינו ¿«¬ƒ»
מורגשות ולא -ניכרות �‡ˆÏוהשני ÔÚ�ÈÈÊ ÈÈÊ ÈÂÂ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Â¿»∆∆¿ƒƒ≈«∆∆¡«

Ô¯‡ÂÂÚb'וכו חסד חכמה, (של והגדרה 'ציור' להם ויש נאצלו שכבר כפי ∆»¿
ונרגשים), ניכרים הספירות בין ‰ÌÈ�È�Úוההבדלים '· ˙Ó‚„a Ì‰≈¿À¿«»ƒ¿»ƒ

לגביÏLaL‰·˙האמורים ∆¿«¿∆∆
היא שממנה לגחלת שלה היחס

לבעור כוחה את .מקבלת
CB˙aL ˙·‰ÏLc¿«¿∆∆∆¿
Û˜˙a ‡È‰L Û‡ ,˙ÏÁb‰««∆∆«∆ƒ¿…∆

¯˙BÈ(לגחלתיט הקירבה כי ≈
להיות ותוקף כוח לה נותנת

ליכבות ולא חזקה ,שלהבת
CB˙a ‡È‰L BÓk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿
˙e‡ÈˆÓ ÌL ÔÈ‡ ,˙ÏÁb‰««∆∆≈»¿ƒ

˙·‰ÏL ÏLכמציאות ∆«¿∆∆
דבוקה שהיא כיוון עצמאית

והמציאות בגחלת לחלוטין

ולא הגחלת מציאות היא הניכרת

השלהבת, ÔkLמציאות ÏÎÂ¿»∆≈
ÈË¯t ÌL ÔÈ‡L∆≈»¿»≈

˙·‰ÏM‰הגדרות חסרת והיא ««¿∆∆
אחר או כזה ÔÈ‡cו'ציור' .¿≈

d˙e‡ÈˆÓ ÌL ¯k�כדבר ƒ»»¿ƒ»
עצמו ¯˜בפני Ì‡ Èkƒƒ«

‡l‡ .˙ÏÁb‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ««∆∆∆»
ידועה השלהבת של שמציאותה

כיוון ¯‡BÈ˙לנו Ì�LiL∆∆¿»¿»
˙·‰ÏL d�LiL ˙BÁÎB‰Â¿»∆∆¿»«¿∆∆

˙ÏÁb‰ CB˙a Ìbכמובן «¿««∆∆
להיות יכול שאם מאליו

לגחלת מחוץ תצא שהשלהבת

הגחלת בתוך גם להבת של מציאות יש בוודאי הגחלת") גבי שעל ,("שלהבת
‰a¯c‡Âהיא הגחלת בתוך BÈ˙¯בעודה Û˜˙aבגחלתכאמור שדבקותה ¿«¿«»ִ¿…∆≈

כוח תוספת לשלהבת kpM¯נותנת ‰Ó Ï·‡ כמציאות, חוץ כלפי ונראה ¬»«∆ƒ»
˙ÏÁb‰ ˜¯ ‡e‰.עצמאית כמציאות נראית לא כלל השלהבת BÓÎeואילו «««∆∆¿

,ÔÎוניכרת נראית לא מציאותה הגחלת בתוך נמצאת השלהבת שכאשר כשם ≈
גם, כך נראית, הגחלת של המציאות ורק ‰e‡כלל ,‰fÓ ¯˙BÈ „BÚÂ¿≈ƒ∆

ÔÏÈˆ‡Óa ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎaלידי באו לא ועדיין ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿¿«¬ƒ»
כוחותֿספירות עשר נאצלו שכבר למרות הרי מוגדרות, ספירות כעשר גילוי

לעצמן מוגדרת מציאות להם אין ¯˜עדיין ‡e‰ ,ÌL B�LiM ‰Óc¿«∆∆¿»«
ÏÈˆ‡n‰הספירות למציאות ביטוי שום ונעלמותואין 'גנוזות' עדיין ,והן ««¬ƒ

‡l‡כיוון לנו ידועה מציאותן זאת NÚ¯שבכל ÔÈ�ÚÓ ˙BÈ‡¯ Ô�LiL ∆»∆∆¿»¿»≈ƒ¿«∆∆
ÔÏÈˆ‡Óa ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ô�LiL ,˙BÏˆ‡p‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«∆¡»∆∆¿»∆∆¿ƒ«¿¿«¬ƒ»

ספירות עשר של התגלות יש יותר נמוכה בדרגה שאם מחייב שנאצלו,ההגיון

הוכחה זו כאמורהרי אבל גנוזות, ספירות עשר יש יותר עליונה שבדרגה

ביטוי. כל לכך אין עדיין זו Ckבדרגה ¯Á‡Âגנוזות היו שתחילה לאחר ¿««»
יותר נמוכה בדרגה הרי Ìbונעלמות, Ï·‡ ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ eÏˆ‡�∆∆¿»∆∆¿ƒ¬»«

Ô˙eÏÈˆ‡ ¯Á‡Ïלאחר ¿««¬ƒ»
הוגדרה כבר הספירות שמציאות

עדיין ביטוי, לידי ובאה

˙B¯eL˜ודבוקות ומחוברות ¿
¯NÚ‰ e�ÈÈ‰ Ô¯B˜Óa Ô‰≈ƒ¿»«¿»∆∆
BÓÎe ,˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿
˙ÏÁb‰ ÏÚL ˙·‰ÏM‰««¿∆∆∆«««∆∆
כמציאות ביטוי לה יש וכבר

עדייןÈ‰L‡עצמאית ∆ƒ
CB˙aL ˙·‰ÏLa ‰¯eL¿̃»¿«¿∆∆∆¿
dÓei˜ Ïk e‰ÊÂ .˙ÏÁb‰««∆∆¿∆»ƒ»
שלכאורה לאחר עכשיו וגם

הגחלת עדיין הגחלת מתוך יצאה

קיומה כל ‡aÈBהיא Ìe¯‡ÂÂ ,»¿¿
,d¯B˜nÓ „¯Ù� Ë¯ÚÂÂ ÈÊƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»
ממקורה נפרדת היא אם כי

קשורה תהיה לא והשלהבת

אזי ‡ÔÈבגחלת ‰È‰zƒ¿∆«ƒ
ËÈ�¯‡b Ë¯ÚÂÂ ÒÚ ,ÒÙ‡Â»∆∆∆∆¿»¿ƒ
ותחדל דבר, לשום תהפוך היא

עשר גם וכך הספירותלהתקיים.

הן עדיין שנאצלו לאחר שאף

עשר שהוא במקורן קשורות

קיומם. כל והוא הגנוזות ספירות

e‰ÊÂשל הפנימית המשמעות זו ¿∆
d-Èהמושג ˙·‰ÏLכפי «¿∆∆»

העליונות בספירות ,שהוא
d�LÈ ¯L‡ ˙·‰ÏM‰ BÓÎcוהדביקות היחס מבחינת אופנים בכמה ƒ¿««¿∆∆¬∆∆¿»

האחד ÏÁba˙בגחלת, ‡È‰L BÓk נעלמת- אלא וניכרת נראית ולא ¿∆ƒ««∆∆
הגחלת -,בתוך daהשני ‰¯eL˜e ˙ÏÁb‰ ÏÚ ‡È‰L BÓkשאמנם ¿∆ƒ«««∆∆¿»»

אליה ובטלה בה ודבוקה בה קשורה אבל ממנה, חוץ היינו הגחלת, על ,היא
dÓˆÚ È�Ùa Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ È¯‰ ˙ÏÁb‰ ÏÚL ˙·‰ÏLÂ¿«¿∆∆∆«««∆∆¬≈¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»

,„e¯Ùaואף וגלוי. ניכר יהיה מקורה שהיא הגחלת עם שהקשר מבלי ¿≈
מהגחלת לחלוטין נפרדת תהיה שהשלהבת ייתכן לא דבר, של ,שלאמיתו
כאילו ייראה חוץ וכלפי ביטוי לידי יבוא לא הזה הקשר שבחיצוניות ייתכן

מהגחלת נפרדת ‰‰eÏLÏzL˙השלהבת ¯„Òa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,¿≈«¿≈∆«ƒ¿«¿¿
לדרגה מדרגה למטה מלמעלה האלוקי האור B¯ÈÙÒ˙של ¯NÚc ,¿∆∆¿ƒ

,˙BÈeÏb‰מעולם (החל לה המיוחד ב'ציור' אחת כל מוגדרות כבר שהן כפי «¿
והלאה) Ô¯B˜Óaהאצילות ˙B¯eL˜ Ì‰L Û‡,באלוקות ושורשן «∆≈¿ƒ¿»
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dlkיד izeg` ipbl iz`a

עם29חד אחד ּדבר ׁשהיא הּגחלת ׁשעל הּׁשלהבת ּדגמת , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
הּגחלת, עם 'חד' ׁשהיא הּגחלת, ׁשּבתֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּׁשלהבת
להיֹות, אפׁשר ההׁשּתלׁשלּות רּבּוי מּצד הּנה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּכלֿמקֹום
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּפרּוד, על לטעּות מקֹום נתינת ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָלבּסֹוף,

ּדערכ)ז"ל אז יטעה, לטעֹות והרֹוצה ּכתּוב ְְְִִֶֶֶַַָָ
הּכתיבה) (עלֿידי לטעֹות והרֹוצה זאגט ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹויּבערׁשטער
לטעּות מקֹום להיֹות יכֹול הּׁשלהבת ׁשּמּצד היינּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָיטעה.
ּבֹו יׁש ׁשהּיּו"ד יּֿה, ׁשלהבת עצמּה וׁשלהבת ּפרּוד. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

יּו"ד ׁשל קּוצֹו ועׂשר30ּגם הּגלּויֹות ספירֹות עׂשר היינּו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַ
ּבהן ׁשאין יּֿה, ׁשלהבת הן ׁשניהן הּגנּוזֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָספירֹות
ּגם נקראת האלקית ׁשּבּנפׁש והאהבה חסֿוׁשלֹום. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרּוד,
יׂשראל ּבׁשביל ּבראׁשית ּדהּנה יּֿה, ׁשלהבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּכן

ראׁשית ּבׁשביל31ׁשּנקראים הּוא ההׁשּתלׁשלּות ׁשּכל , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
יׁש ׁשּבהׁשּתלׁשלּות הענינים ׁשּכל מּזה מּובן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו ּביׂשראל. ּופֹועלים ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻּדגמתם
ׁשלהבת ּבהם ׁשּיהיה ּביׂשראל ׁשּפֹועלת י-ּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשלהבת

אהבה ּכתיביּֿה, ּדהּנה הוי'32לאלקּות. אהב ּכי ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
ּבחסידּות הּפרּוׁש ואיתא ,כא)אלקיּב להיֹות ממׁשי ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָֹ
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ח.כ) פ"ח, רבה בראשית

ואילך]).כא) 155 ע' ה'ש"ת [סה"מ ה'ש"ת (קיץ השקיפה ד"ה ואילך]. ג [לח, אבה ולא ד"ה תצא לקו"ת ראה

כא.29) שבהערה תצא לקו"ת ב). (צד, פ"ד אגה"ת תניא עה"פ.30)ראה פרש"י א. א, ו.31)בראשית כג, המשך32)תצא ראה

א. קפג, שם דרמ"צ ואילך. קצג ע' שם אדה"ז מאמרי ואילך. ע פרק שם רבים מים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

- הזוהר Á„ובלשון È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ „Á È‰BiÁÂ e‰È‡c29,הוא ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
ש האורות שהם ממנו הבאים החיות וענייני הספירותהקדושֿברוךֿהוא, ל

הספירות של הכלים הם ממנו, הבאים והגופים והוא אחד, הם העליונות

(כמבואר אחד הם לנשמות, הגופים של ליחס דומה לאורות שלהם (שהיחס

הספירות החסידות, בתורת

על ופועלות מתגלות העליונות

בכלים, האורות התלבשות ידי

שגם היא הזוהר דברי ומשמעות

עשר (של הכלים וגם האורות

בעולם שהם כפי הספירות

הם אורהאצילות) עם אחד דבר

כי אלוקות) הם גם כי סוף, האין

במקורם ודבוקים קשורים הם

מוחלטת »¿Ó‚cÀ˙בצורה
˙ÏÁb‰ ÏÚL ˙·‰ÏM‰««¿∆∆∆«««∆∆

‡È‰Lוניכרת נראית אמנם ∆ƒ
אבל עצמה בפני כמציאות

היא דבר של ««c·¯לאמיתו
˙·‰ÏM‰ ÌÚ „Á‡∆»ƒ««¿∆∆
‡È‰L ,˙ÏÁb‰ CB˙aL∆¿««∆∆∆ƒ

„Áאחד,˙ÏÁb‰ ÌÚ «ƒ««∆∆
במקורן הדביקות ולמרות

- ‰p‰באלוקות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
˙eÏLÏzL‰‰ Èea¯ „vÓƒ«ƒ«ƒ¿«¿¿
עד לדרגה מדרגה והירידה

עם הקשר שבהם כאלה לדרגות

ניכר ולא נעלם ÌB˜Óיכול‡LÙ¯המקור ˙�È˙� ,ÛBq·Ï ,˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿¿«¿ƒ«»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,„e¯t ÏÚ ˙eÚËÏ(כ‰ˆB¯‰Â ·e˙k ¿»«≈¿«¬««≈«»¿»∆

,‰ÚËÈ ˙BÚËÏהיה התורה, את כותב משה שהיה בשעה במדרש: אמרו ƒ¿ƒ¿∆
אֿלוהים 'ויאמר שנאמר: הזה לפסוק שהגיע כיוון ויום, יום כל מעשה כותב

ריבון הקדושֿברוךֿהוא]: [לפני לפניו אמר כדמותנו' בצלמנו אדם נעשה

"נעשה" הביטוי שבגלל [הכופרים, למינים פה פיתחון נותן אתה מה העולם,

מלבד כלשהי מציאות שיש נאמר כאילו לחשוב עלולים "אעשה" ולא

לו אמר אתמהא? העולם], את שברא והיחיד האחד הקדושֿברוךֿהוא

יטעה. לטעות והרוצה ּכתֹוב למשה]: Úc¯[הקדושֿברוךֿהוא Ê‡ ְ«∆
Ë‚‡Ê ¯ÚËL¯ÚaÈB‡לפניו שנכון מה (את אומר שהקדושֿברוךֿהוא ∆¿¿∆»¿

‰È˙k·‰לומר) È„ÈŒÏÚ) ˙BÚËÏ ‰ˆB¯‰Âהכתוב על רק כשיביט ¿»∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
כמשמעו פשוטו הדברים את ‰ÏM‰·ויפרש „vnL e�ÈÈ‰ .‰ÚËÈ (˙ ƒ¿∆«¿∆ƒ«««¿∆∆

לגחלת לב שמים ולא עצמה בשלהבת מביטים ÌB˜Óכאשר ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»

„e¯t ÏL ˙eÚËÏמהגחלת נפרד דבר היא שהשלהבת לחשוב ויטעו ¿»∆≈
לאמת Ìbבניגוד Ba LÈ „"ei‰L ,dŒÈ ˙·‰ÏL dÓˆÚ ˙·‰ÏLÂ .¿«¿∆∆«¿»«¿∆∆»∆«≈«

„"eÈ ÏL Bˆe˜30,'הוי שם של האותיות שארבעת בחסידות מבואר ∆
ואילו הראשונה) (הספירה החכמה בחינת היא והיו"ד הספירות לעשר רומזות

למעלה הפונה היו"ד של קוצו

שלמעלה סוף אין אור על רומז

היו"ד כן ואם ¿»‰e�ÈÈמהחכמה
˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿
ספירת היא בהן (שהראשונה

הואÂהחכמה) יו"ד של ¿ה"קוצו"
הגלויות מהספירות שלמעלה מה

B¯ÈÙÒ˙היינו ¯NÚ∆∆¿ƒ
Ô‰ Ô‰È�L ,˙BÊe�b‰«¿¿≈∆≈
Ô‰a ÔÈ‡L ,dŒÈ ˙·‰ÏL«¿∆∆»∆≈»∆

ÌBÏLÂŒÒÁ ,„e¯tאלא ≈«¿»
דבוקות הגלויות הספירות

הגנוזות בספירות לחלוטין

"שלהבת נקראות כאחד ושתיהן

הספירות גם בעצם כי יֿה"

כמו במקורן דבוקות הגלויות

הגחלת. שבתוך שלהבת

LÙpaL ‰·‰‡‰Â¿»«¬»∆«∆∆
Ôk Ìb ˙‡¯˜� ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿≈«≈

לעיל) dŒÈ,(כאמור ˙·‰ÏL«¿∆∆»
להלן שיבואר אודותp‰c‰כפי ¿ƒ≈

כתוב שעליה העולם בריאת

היאÈL‡¯a˙בתורה הבריאה של והתכלית שהכוונה ז"ל חכמינו אמרו ¿≈ƒ
˙ÈL‡¯ ÌÈ‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·La31ישראל "קדש הנביא (כדברי ƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ≈ƒ

תבואתה") ראשית ‰‰eÏLÏzL˙לה' ÏkL העליונים, האורות של ∆»«ƒ¿«¿¿
ועד הרוחניים העליונים מהעולמות החל העולמות כל ובריאת למטה מלמעלה

הזה Ï‡¯NÈ,לעולם ÏÈ·La ‡e‰המטרה הם ישראל שבני וכיוון ƒ¿ƒƒ¿»≈
הבריאה של eÏLÏzL‰aL˙והתכלית ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ‰fÓ Ô·eÓ»ƒ∆∆»»ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿«¿¿

העולמות כל ‰e‡של ÔÎ BÓÎe .Ï‡¯NÈa ÌÈÏÚBÙe Ì˙Ó‚c LÈ≈À¿»»¬ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
d-È ˙·‰ÏL ÔÈ�Úa Ìbלעיל כמבואר העליונות, בספירות שקיים ,עניין «¿ƒ¿««¿∆∆»

,dŒÈ ˙·‰ÏL Ì‰a ‰È‰iL Ï‡¯NÈa ˙ÏÚBtLהיינו‰·‰‡ ∆∆∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»∆«¿∆∆»«¬»
˙e˜Ï‡Ïבוערת ואש לשלהבת הדומה È˙k·באופן ‰p‰c .32Èk ∆¡…¿ƒ≈¿ƒƒ

˙e„ÈÒÁa Le¯t‰ ‡˙È‡Â ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡(אלוקיךכא שהוי' ¬≈¿¬»»¡…∆¿ƒ»«≈«¬ƒ
CÈLÓÓמלמעלה וכוחות אורות Eaומגלה ˙BÈ‰Ïישראל מבני אחד בכל «¿ƒƒ¿¿
הקדושֿברוךֿהוא‡‰·‰ אל ‡E˙Bאליו, ·‰B‡Âוהקדושֿברוךֿהוא «¬»¿≈¿
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a"iyz hay c"ei

הוי' ואהב ּתליא, ּבהא והא ,אֹות ואֹוהב ְְְְְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָָאהבה
מּצד אׁשר ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף עצמּות על קאי ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹאלקי
יׁש, ּובזה ּביׂשראל. ּגם זה נעׂשה ּדלמעלה י-ּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשלהבת

אהבה אֹופּני ב' העׂשר33ּבכללּות, יׁשנן ׁשּלמעלה ּדכמֹו . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
כן ּכמֹו נאצלֹות, ׁשהן ּוכמֹו ּבּמאציל ׁשהם ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָספירֹות
ּבאֹות הּמּדֹות ּדהּנה ּכאּלּו. אֹופּנים ב' יׁשנם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאהבה
לאהבתֹו הּמביאים ּבענינים מתּבֹונן ּדכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמהּמֹוחין,
את מעמיק הּוא ּכאׁשר אמנם הוי'. אהבת מֹוליד ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר
פארטרּונקען איז ער אּון למהוי, ּכדבעי ּבהׂשּכלה, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמֹו
מציאּות אין אז הּנה ּבהׂשּכלה, פאראיינציקט ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָאּון
ּבפני מציאּות ואינּה ּבעּלתּה ּכלּולה היא ּדהּמּדה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלּמּדה,
לאזט אּון מהעּלה אּפ זי טראגט ער ּכאׁשר ורק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעצמּה.
מּזה, ההפ נעׂשה אז הּנה העלּול, אל אראּפ ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזי
אּלא ּבהתּגּלּות, ׁשהיא הּמּדה, מציאּות נרּגׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבעּקר
יֹותר ּבפרטּיּות אֹותּה, ׁשהֹולידה ּבהתּבֹוננּות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּקׁשּורה
ותקף חּיּות נֹותן וזה ׁשּבהתּבֹוננּות, הּׂשכלית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּבהתּפעלּות
הּגחלת, ּגּבי ׁשעל הּׁשלהבת ּבמׁשל ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּבּמּדה.
קּיּום יׁש ּדעלֿידיֿזה הּגחלת ׁשּבתֹו ּבּׁשלהבת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּקׁשּורה
ּבאהבה, הּוא כן ּכמֹו ּבּׁשלהבת. ותקף וחּיּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתמידי
ּכלּולה ׁשהיא ּכמֹו האהבה עם קׁשּורה להיֹות ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָׁשּצריכה
הּקרּבנֹות ּכל נכללים ׁשּבּה י-ּה הּׁשלהבת וזהּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבעּלה.

ְִִֶַׁשּמקריבים.
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ב.33) כו, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אותך ÈÏz‡אוהב ‡‰a ‡‰Â להקדושֿברוךֿהוא, ישראל בני אהבת ¿»¿»«¿»
בזו זו תלויות ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא ‰ÈÂ'ואהבת E·‰‡Â ,«¬≈¿¬»»

È‡˜ EÈ˜Ï‡מתייחס‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÏÚֿהקדושֿברוך ¡…∆»≈««¿≈»
בעצמו ÏÚÓÏc‰הוא d-È ˙·‰ÏM‰ „vÓ ¯L‡ יש, שלמעלה כיוון ¬∆ƒ«««¿∆∆»ƒ¿«¿»

כביכול אש, Ê‰בחינת ‰NÚ�«¬∆∆
אש ברשפי לה' »Ìbאהבה

Ï‡¯NÈaלעיל וכמבואר ¿ƒ¿»≈
קיים יֿה" "שלהבת שהמושג

הן שונים ובאופנים בדרגות

בבני למטה והן באלוקות למעלה

ישראל.

,˙eÏÏÎa ,LÈ ‰Ê·eבאופן »∆≈ƒ¿»
‡ÈpÙBכללי של·' צורות שתי «≈

‰·‰‡33‰ÏÚÓlL BÓÎc . «¬»ƒ¿∆¿«¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ô�LÈבשתי ∆¿»»∆∆¿ƒ

- האחת Ì‰Lצורות, BÓk¿∆≈
גנוזות באוÏÈˆ‡naעדיין ולא ««¬ƒ
גילוי, -Âלידי BÓÎהשניה ¿¿

˙BÏˆ‡� Ô‰Lלידי באו וכבר ∆≈∆¡»
והגדרה ו'ציור' ÔÎגילוי BÓk ,¿≈

ÌÈpÙB‡ '· Ì�LÈ ‰·‰‡a»«¬»∆¿»«ƒ
el‡kרגשי היינו זה, מעין »≈

נעלמת, ואהבה בגלוי אהבה

ומבאר. שהולך ≈p‰c¿ƒ‰וכפי
˙B‡a ˙Bcn‰'ו'נולדות «ƒ»

ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ,ונמשכות
ÌÈ�È�Úa Ô�Ba˙Ó ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
C¯a˙È B˙·‰‡Ï ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»≈

'ÈÂ‰ ˙·‰‡ „ÈÏBÓכמבואר ƒ«¬«¬»»
רבנו ובלשון בהרחבה, בחסידות

"השכל... ג: פרק בתניא הזקן

ותשוקה עזה... באהבה לבו יתלהב ה'... בגדולת מאד ומעמיק כשמתבונן

הוא" ברוך סוף אין BÓˆÚלגדולת ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ‡e‰ ¯L‡k Ì�Ó‡»¿»«¬∆«¬ƒ∆«¿
בעמקות השכלייםÏkN‰a‰מתבונן ÈÂ‰ÓÏברעיונות ÈÚ·„k כפי, ««¿»»ƒ¿»≈¿∆¡≈

להיות Ë˜Èˆ�ÈÈ‡¯‡Ùשראוי Ôe‡ ÔÚ˜�e¯Ë¯‡Ù ÊÈ‡ ¯Ú Ôe‡ והוא, ∆ƒ«¿¿¿∆«¿≈¿ƒ¿
ומאוחד ‡ÔÈשקוע Ê‡ ‰p‰ ,‰ÏkN‰aעדיין˙e‡ÈˆÓונרגשת ניכרת ««¿»»ƒ≈»≈¿ƒ

‰cnÏבגלוי פועל השכל רק זה בשלב ÏeÏk‰כי ‡È‰ ‰cn‰c , «ƒ»¿«ƒ»ƒ¿»
d˙lÚaבדרך היא (השכל) מהמוחין (הרגש) המידות של וההתהוות ה'לידה' ¿ƒ»»

בין וגלוי קרוב ישיר, קשר יש כי ותוצאה (גורם) סיבה היינו ועלול, עילה

אבל התוצאה) (העלול, המידות רגש והתעוררות הגורם) (העילה, ההתבוננות

השכל בתוך כלולה עדיין המידה להתבונן מעמיק האדם שבו «≈¿d�È‡Âבשלב
¯Ú ¯L‡k ˜¯Â .dÓˆÚ È�Ùa ˙e‡ÈˆÓהאדם CÈÊהוא, Ë‚‡¯Ë ¿ƒƒ¿≈«¿»¿««¬∆∆¿»¿ƒ

t‡ומתרחק ההתבוננותlÚ‰Ó‰מתנתק בעומק שקוע אינו ‡Ôeוכבר »≈»ƒ»

t‡¯‡ CÈÊ ËÊ‡Ïעצמו את ‡ומוריד ‰p‰ ,ÏeÏÚ‰ Ï‡‰NÚ� Ê »¿ƒ«»∆∆»ƒ≈»«¬∆
,‰fÓ CÙ‰‰המצב כעת נעלם, והרגש ניכר השכל בו הקודם למצב בניגוד «≈∆ƒ∆

‡l‡הפוך ,˙elb˙‰a ‡È‰L ,‰cn‰ ˙e‡ÈˆÓ Lb¯� ¯wÚaL∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆»
,d˙B‡ ‰„ÈÏB‰L ˙e��Ba˙‰a ‰¯eLwLשמבחינת לאחר גם כי ∆¿»«ƒ¿…¿∆ƒ»»

כבר האדם של הגלויה המודעות

והוא מהשכל התנתקות היתה

בעומק שקוע לא כבר

כבר אלא השכלית ההתבוננות

עדיין הלב, רגש את בגלוי חש

מאד הדוק בקשר קשורה המידה

שכן אותה, שהולידה בהתבוננות

מאחר בחסידות כמבואר

הנפש של במידות שמדובר

המוחין, הוא שעיקרה האלוקית

שבעקבות לאחר גם הרי

של התגלות יש ההתבוננות

שהן במידות ניכר עדיין מידות,

שנתהוו היינו שכליות' 'מידות

השכלית מההתבוננות כתוצאה

¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaשל הקשר ƒ¿»ƒ≈
יותר הוא והשכל המידות

˙ÈÏÎO‰ ˙eÏÚt˙‰a«ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ
˙e��Ba˙‰aLחלק אותו היינו ∆«ƒ¿¿

עיוני פחות שהוא בהתבוננות

יותר שייך אלא ומעמיק

(ואמנם ולהתרגשות להתפעלות

והתרגשות בהתפעלות מדובר

אבל הלב ברגש ולא שכלית

יותר שייך בשכל זה חלק

'מידות יש וכידוע למידות,

שבמידות'), 'שכל וכן שבשכל'

‰ÊÂבשכל במקורה קשורה שהמידה cna‰.העובדה Û˜˙Â ˙eiÁ Ô˙B� ¿∆≈«¿…∆«ƒ»
,˙ÏÁb‰ Èab ÏÚL ˙·‰ÏM‰ ÏLÓa BÓÎeלאחר שגם לעיל כמבואר ¿ƒ¿«««¿∆∆∆««≈««∆∆

של לאמתו עצמה, בפני כמציאות וניכרת ונראית מהגחלת יצאה שהשלהבת

כאשר הקודם במצבה כמו הוא שלה המקור שהיא הגחלת עם שלה הקשר דבר

הגחלת בתוך גבי"eLwL¯‰הייתה "על ונמצאת מהגחלת שיצאה השלהבת ∆¿»
קשורה ‰ÏÁb˙הגחלת CB˙aL ˙·‰ÏMaעצמה בגחלת זה ידי ועל ««¿∆∆∆¿««∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚcלמקורה לקשר Û˜˙Âהודות ˙eiÁÂ È„ÈÓz Ìei˜ LÈ ¿«¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿…∆

.˙·‰ÏMa««¿∆∆
‰·‰‡a ‡e‰ ÔÎ BÓk,בלב וניכר גלוי רגש כבר שהיא כפי ‰ÎÈ¯vLגם ¿≈»«¬»∆¿ƒ»
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טו a"iyz hay c"ei

הוי' ואהב ּתליא, ּבהא והא ,אֹות ואֹוהב ְְְְְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָָאהבה
מּצד אׁשר ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף עצמּות על קאי ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹאלקי
יׁש, ּובזה ּביׂשראל. ּגם זה נעׂשה ּדלמעלה י-ּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשלהבת

אהבה אֹופּני ב' העׂשר33ּבכללּות, יׁשנן ׁשּלמעלה ּדכמֹו . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
כן ּכמֹו נאצלֹות, ׁשהן ּוכמֹו ּבּמאציל ׁשהם ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָספירֹות
ּבאֹות הּמּדֹות ּדהּנה ּכאּלּו. אֹופּנים ב' יׁשנם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאהבה
לאהבתֹו הּמביאים ּבענינים מתּבֹונן ּדכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמהּמֹוחין,
את מעמיק הּוא ּכאׁשר אמנם הוי'. אהבת מֹוליד ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר
פארטרּונקען איז ער אּון למהוי, ּכדבעי ּבהׂשּכלה, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמֹו
מציאּות אין אז הּנה ּבהׂשּכלה, פאראיינציקט ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָאּון
ּבפני מציאּות ואינּה ּבעּלתּה ּכלּולה היא ּדהּמּדה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלּמּדה,
לאזט אּון מהעּלה אּפ זי טראגט ער ּכאׁשר ורק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעצמּה.
מּזה, ההפ נעׂשה אז הּנה העלּול, אל אראּפ ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזי
אּלא ּבהתּגּלּות, ׁשהיא הּמּדה, מציאּות נרּגׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבעּקר
יֹותר ּבפרטּיּות אֹותּה, ׁשהֹולידה ּבהתּבֹוננּות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּקׁשּורה
ותקף חּיּות נֹותן וזה ׁשּבהתּבֹוננּות, הּׂשכלית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּבהתּפעלּות
הּגחלת, ּגּבי ׁשעל הּׁשלהבת ּבמׁשל ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּבּמּדה.
קּיּום יׁש ּדעלֿידיֿזה הּגחלת ׁשּבתֹו ּבּׁשלהבת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּקׁשּורה
ּבאהבה, הּוא כן ּכמֹו ּבּׁשלהבת. ותקף וחּיּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתמידי
ּכלּולה ׁשהיא ּכמֹו האהבה עם קׁשּורה להיֹות ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָׁשּצריכה
הּקרּבנֹות ּכל נכללים ׁשּבּה י-ּה הּׁשלהבת וזהּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבעּלה.

ְִִֶַׁשּמקריבים.
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אותך ÈÏz‡אוהב ‡‰a ‡‰Â להקדושֿברוךֿהוא, ישראל בני אהבת ¿»¿»«¿»
בזו זו תלויות ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא ‰ÈÂ'ואהבת E·‰‡Â ,«¬≈¿¬»»

È‡˜ EÈ˜Ï‡מתייחס‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÏÚֿהקדושֿברוך ¡…∆»≈««¿≈»
בעצמו ÏÚÓÏc‰הוא d-È ˙·‰ÏM‰ „vÓ ¯L‡ יש, שלמעלה כיוון ¬∆ƒ«««¿∆∆»ƒ¿«¿»

כביכול אש, Ê‰בחינת ‰NÚ�«¬∆∆
אש ברשפי לה' »Ìbאהבה

Ï‡¯NÈaלעיל וכמבואר ¿ƒ¿»≈
קיים יֿה" "שלהבת שהמושג

הן שונים ובאופנים בדרגות

בבני למטה והן באלוקות למעלה

ישראל.

,˙eÏÏÎa ,LÈ ‰Ê·eבאופן »∆≈ƒ¿»
‡ÈpÙBכללי של·' צורות שתי «≈

‰·‰‡33‰ÏÚÓlL BÓÎc . «¬»ƒ¿∆¿«¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ô�LÈבשתי ∆¿»»∆∆¿ƒ

- האחת Ì‰Lצורות, BÓk¿∆≈
גנוזות באוÏÈˆ‡naעדיין ולא ««¬ƒ
גילוי, -Âלידי BÓÎהשניה ¿¿

˙BÏˆ‡� Ô‰Lלידי באו וכבר ∆≈∆¡»
והגדרה ו'ציור' ÔÎגילוי BÓk ,¿≈

ÌÈpÙB‡ '· Ì�LÈ ‰·‰‡a»«¬»∆¿»«ƒ
el‡kרגשי היינו זה, מעין »≈

נעלמת, ואהבה בגלוי אהבה

ומבאר. שהולך ≈p‰c¿ƒ‰וכפי
˙B‡a ˙Bcn‰'ו'נולדות «ƒ»

ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ,ונמשכות
ÌÈ�È�Úa Ô�Ba˙Ó ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
C¯a˙È B˙·‰‡Ï ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»≈

'ÈÂ‰ ˙·‰‡ „ÈÏBÓכמבואר ƒ«¬«¬»»
רבנו ובלשון בהרחבה, בחסידות

"השכל... ג: פרק בתניא הזקן

ותשוקה עזה... באהבה לבו יתלהב ה'... בגדולת מאד ומעמיק כשמתבונן

הוא" ברוך סוף אין BÓˆÚלגדולת ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ‡e‰ ¯L‡k Ì�Ó‡»¿»«¬∆«¬ƒ∆«¿
בעמקות השכלייםÏkN‰a‰מתבונן ÈÂ‰ÓÏברעיונות ÈÚ·„k כפי, ««¿»»ƒ¿»≈¿∆¡≈

להיות Ë˜Èˆ�ÈÈ‡¯‡Ùשראוי Ôe‡ ÔÚ˜�e¯Ë¯‡Ù ÊÈ‡ ¯Ú Ôe‡ והוא, ∆ƒ«¿¿¿∆«¿≈¿ƒ¿
ומאוחד ‡ÔÈשקוע Ê‡ ‰p‰ ,‰ÏkN‰aעדיין˙e‡ÈˆÓונרגשת ניכרת ««¿»»ƒ≈»≈¿ƒ

‰cnÏבגלוי פועל השכל רק זה בשלב ÏeÏk‰כי ‡È‰ ‰cn‰c , «ƒ»¿«ƒ»ƒ¿»
d˙lÚaבדרך היא (השכל) מהמוחין (הרגש) המידות של וההתהוות ה'לידה' ¿ƒ»»

בין וגלוי קרוב ישיר, קשר יש כי ותוצאה (גורם) סיבה היינו ועלול, עילה

אבל התוצאה) (העלול, המידות רגש והתעוררות הגורם) (העילה, ההתבוננות

השכל בתוך כלולה עדיין המידה להתבונן מעמיק האדם שבו «≈¿d�È‡Âבשלב
¯Ú ¯L‡k ˜¯Â .dÓˆÚ È�Ùa ˙e‡ÈˆÓהאדם CÈÊהוא, Ë‚‡¯Ë ¿ƒƒ¿≈«¿»¿««¬∆∆¿»¿ƒ

t‡ומתרחק ההתבוננותlÚ‰Ó‰מתנתק בעומק שקוע אינו ‡Ôeוכבר »≈»ƒ»

t‡¯‡ CÈÊ ËÊ‡Ïעצמו את ‡ומוריד ‰p‰ ,ÏeÏÚ‰ Ï‡‰NÚ� Ê »¿ƒ«»∆∆»ƒ≈»«¬∆
,‰fÓ CÙ‰‰המצב כעת נעלם, והרגש ניכר השכל בו הקודם למצב בניגוד «≈∆ƒ∆

‡l‡הפוך ,˙elb˙‰a ‡È‰L ,‰cn‰ ˙e‡ÈˆÓ Lb¯� ¯wÚaL∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆»
,d˙B‡ ‰„ÈÏB‰L ˙e��Ba˙‰a ‰¯eLwLשמבחינת לאחר גם כי ∆¿»«ƒ¿…¿∆ƒ»»

כבר האדם של הגלויה המודעות

והוא מהשכל התנתקות היתה

בעומק שקוע לא כבר

כבר אלא השכלית ההתבוננות

עדיין הלב, רגש את בגלוי חש

מאד הדוק בקשר קשורה המידה

שכן אותה, שהולידה בהתבוננות

מאחר בחסידות כמבואר

הנפש של במידות שמדובר

המוחין, הוא שעיקרה האלוקית

שבעקבות לאחר גם הרי

של התגלות יש ההתבוננות

שהן במידות ניכר עדיין מידות,

שנתהוו היינו שכליות' 'מידות

השכלית מההתבוננות כתוצאה

¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaשל הקשר ƒ¿»ƒ≈
יותר הוא והשכל המידות

˙ÈÏÎO‰ ˙eÏÚt˙‰a«ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ
˙e��Ba˙‰aLחלק אותו היינו ∆«ƒ¿¿

עיוני פחות שהוא בהתבוננות

יותר שייך אלא ומעמיק

(ואמנם ולהתרגשות להתפעלות

והתרגשות בהתפעלות מדובר

אבל הלב ברגש ולא שכלית

יותר שייך בשכל זה חלק

'מידות יש וכידוע למידות,

שבמידות'), 'שכל וכן שבשכל'

‰ÊÂבשכל במקורה קשורה שהמידה cna‰.העובדה Û˜˙Â ˙eiÁ Ô˙B� ¿∆≈«¿…∆«ƒ»
,˙ÏÁb‰ Èab ÏÚL ˙·‰ÏM‰ ÏLÓa BÓÎeלאחר שגם לעיל כמבואר ¿ƒ¿«««¿∆∆∆««≈««∆∆

של לאמתו עצמה, בפני כמציאות וניכרת ונראית מהגחלת יצאה שהשלהבת

כאשר הקודם במצבה כמו הוא שלה המקור שהיא הגחלת עם שלה הקשר דבר

הגחלת בתוך גבי"eLwL¯‰הייתה "על ונמצאת מהגחלת שיצאה השלהבת ∆¿»
קשורה ‰ÏÁb˙הגחלת CB˙aL ˙·‰ÏMaעצמה בגחלת זה ידי ועל ««¿∆∆∆¿««∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚcלמקורה לקשר Û˜˙Âהודות ˙eiÁÂ È„ÈÓz Ìei˜ LÈ ¿«¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿…∆

.˙·‰ÏMa««¿∆∆
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

היינּוp‰Â‰ד) הוי', לפני הם ּדקרּבנֹות לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
האׁש ׁשּגם מּובן ּובמילא מהוי'. ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָלמעלה
מהוי'. למעלה הּוא הּקרּבן, נכלל ׁשּבֹו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּלמעלה
ודעת. הּטעם מן למעלה היא ׁשהעבֹודה הּוא, ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָּובעבֹודה
הקריבּו הּמקּדׁש ּבבית ׁשהיתה הּקרּבנֹות ּבעבֹודת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּדכמֹו
ּכנגד ׁשּתפּלֹות עּתה, ּגם הּוא כן ּכמֹו ּדוקא, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּבהמה

ּתּקנּו להיֹות34ּתמידין צריכה האלקית נפׁש עבֹודת הּנה , ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּדוקא הּבהמית מּצדכב)ּבּנפׁש הּנׁשמה עבֹודת ולא , ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ודעת, מּטעם למעלה מּגיעה זֹו עבֹודה ודוקא ְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָעצמּה.
הּנׁשמה עבֹודת ׁשּגם ואף ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָלמעלה
ּתֹורה מּתן ׁשהרי ּובּגּוף, הּגּוף עלֿידי הּוא עצמּה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָמּצד
עלֿידי הּוא הּמצֹות וקּיּום ּבּגּופים, לּנׁשמֹות ּדוקא ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָהיה
ּבכּמה ּכּמבאר הּלבבֹות ּדחֹובֹות הּמצֹות ואפּלּו ְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹהּגּוף,

לּגּוף,כג)מקֹומֹות ׁשּי יהיה ׁשּלא אפׁשר מּכלֿמקֹום , ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ּומתּפּלל, ּתֹורה ּכׁשּלֹומד ּדגמא, ּדר ועל ּבֹו. יפעל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻולא
ׁשל אּמֹות וד' הלכה ׁשל אּמֹות ּבד' ׁשהּוא ּבעת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהּנה
ּכׁשּנעּתק אבל אייּדעלקייט, א אין ער ׁשטייט ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּתפּלה,
איז ער אז זי ער כאּפט ּותפּלתֹו, לּמּודֹו ּכׁשּמסּים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָמּזה,
עֹוד ולפעמים ׁשהיה, ּכמֹו ּגראּבקייט זעלּבע ּדי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָאין
ויׁש ּבעבֹודתֹו. לֹו ׁשּיׁש הרצֹון ׂשביעת מּפני יׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנתוּסף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

וכו'.כב) ה' תושיע ובהמה אדם ב: ה, חולין יעויין

283]).כג) ע' תרצ"ז .224 ע' תש"י [סה"מ ה'שי"ת חה"ש - עט (קונטרס תרצ"ז העם וכל ד"ה ראה

ע"ב).34) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

גבי שעל באש הגשמיים הקרבנות והתכללות שריפת של הפנימית הרוחנית

עם הדברים של והדבקות השייכות לחשיבות ביטוי ניתן שבכך היא המזבח

והמוחין. המידות בין היחס וכמו והגחלת השלהבת בין היחס כמו מקורם

,'ÈÂ‰ È�ÙÏ Ì‰ ˙B�a¯˜c ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â בתורה„) כמפורש ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈ƒ¿≈¬»»
הקרבנות בפרשת פסוקים בכמה

e�ÈÈ‰הדברים פנימיות לפי «¿
'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏשפעולת ¿«¿»≈¬»»

ומגיעה ועולה 'נוגעת' הקרבנות

באלוקות, ביותר גבוהות לדרגות

הוי'. משם «≈¿ÏÈÓ·e‡למעלה
L‡‰ ÌbL Ô·eÓ»∆«»≈
ÏÏÎ� BaL ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿»

Ôa¯w‰בהרחבה לעיל כמבואר «»¿»
שעל באש נשרף הקרבן שכאשר

ונכלל עולה הוא המזבח גבי

הנקראת שלמעלה הרוחנית באש

יֿה", ÏÚÓÏ‰"שלהבת ‡e‰¿«¿»
‡e‰ ‰„B·Ú·e .'ÈÂ‰Ó≈¬»»«¬»
ה' בעבודת הדברים משמעות

היא, האדם «¬«∆B·Ú‰L„‰של
ÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ«««

˙Ú„Âמוחלטת מסירות מתוך »««
ממנו נדרש אם גם ה' לעבודת

לא שלכאורה דברים לעשות

ואינם הדעת על מתקבלים

האנושי. השכל לפי הגיוניים

˙B�a¯w‰ ˙„B·Úa BÓÎcƒ¿«¬««»¿»
Lc˜n‰ ˙È·a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈«ƒ¿»
,‡˜Âc ‰Ó‰a e·È¯˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«¿»
‰zÚ Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓkאפשרות אין כאשר המקדש בית חורבן לאחר ¿≈««»
גשמיים, קרבנות e�wzלהקריב ÔÈ„ÈÓz „‚�k ˙BlÙzL34וממאמר ∆¿ƒ¿∆∆¿ƒƒƒ¿

הקרבנות לעבודת התחליף היא התפילה שעבודת מובן זה ז"ל חכמינו

גם‰p‰בגשמיות, כך הבהמה" "מן היו הגשמיים שהקרבנות B·Ú„˙כשם ƒ≈¬«
c ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙È˜Ï‡‰ LÙ�‡˜Â(עבודהכב ∆∆»¡…ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆««¬ƒ«¿»

היא גם סוף שסוף הבהמית הנפש על גם שתשפיע לאלוקות התקרבות של

לאלוקות, ‰ÓLp‰רקÏÂ‡תתקרב ˙„B·Úהאלוקית.dÓˆÚ „vÓ ¿…¬««¿»»ƒ««¿»
BÊ ‰„B·Ú ‡˜Â„Âלקדושה הבהמית הנפש גם קירוב ÚÈbÓ‰של ¿«¿»¬»«ƒ»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏבהתאם ¿«¿»ƒ««»««¿«¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
באלוקות, למעלה מסויימת לדרגה להגיע או מסויים דבר לפעול שכדי לכלל

'לגעת' תוכל שהעבודה שכדי מובן בהתאם, להיות צריכה האדם עבודת

האור המשכת של הרגיל (הסדר השתלשלות" מ"סדר שלמעלה באלוקות

ולהיות גבול בלי של אופי לשאת צריכה האדם של העבודה למטה) מלמעלה

ודעת. טעם פי על ומתחייב שנדרש למה מעבר

Û‡Âלהשפיע צריך באמת למה לעיל: האמור על לשאול מקום יש לכאורה ¿«
גם ולקרב הבהמית הנפש על גם

בעבודה די ולא לאלקות אותה

והרי עצמה האלוקית הנפש עם

האלקית הנפש עם בעבודה גם

מטרה אותה את להשיג אפשר

‰ÓLp‰כיוון ˙„B·Ú ÌbL∆«¬««¿»»
dÓˆÚ „vÓלהשפיע מבלי ƒ««¿»

הבהמית הנפש ŒÏÚעל ‡e‰«
Ûeb‰ È„Èהיא העבודה שהרי ¿≈«

כפי הנפש כוחות באמצעות

בגוף מלובשים »Ûeb·eשהם
הגוף, Bz¯‰ועם ÔzÓ È¯‰L∆¬≈««»

˙BÓLpÏ ‡˜Âc ‰È‰»»«¿»«¿»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ,ÌÈÙeba«ƒ¿ƒ«ƒ¿
elÙ‡Â ,Ûeb‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¬ƒ
˙B··l‰ ˙B·BÁc ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿»
שהן ה' ויראת ה' אהבת כמו

הנפש בכוחות רוחניות פעולות

‰nÎa ¯‡·nk«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó(כגÌB˜ÓŒÏkÓ , ¿ƒ»»
¯LÙ‡ייתכן‰È‰È ‡lL ∆¿»∆…ƒ¿∆

.Ba ÏÚÙÈ ‡ÏÂ ,ÛebÏ CiL«»«¿…ƒ¿…
„ÓBlLk ,‡Ó‚c C¯c ÏÚÂ¿«∆∆À¿»¿∆≈
˙Úa ‰p‰ ,Ïlt˙Óe ‰¯Bz»ƒ¿«≈ƒ≈¿≈

‡e‰Lושקוע a„'נמצא ∆¿
‡ ÔÈ‡ ¯Ú ËÈÈËL ,‰lÙz ÏL ˙Bn‡ '„Â ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡«∆¬»»¿«∆¿ƒ»¿≈∆ƒ«

,ËÈÈ˜ÏÚcÈÈ‡עדינות של במצב נמצא zÚpLk˜הוא Ï·‡ונפרד ≈¿¿«¬»¿∆∆¿«
CÈÊומתנתק ¯Ú Ët‡Î ,B˙lÙ˙e B„enÏ ÌiÒnLk ,‰fÓתופס הוא ƒ∆¿∆¿«≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ

לב ושם עצמו ËÈÈ˜a‡¯bאת ÚaÏÚÊ Èc ÔÈ‡ ÊÈ‡ ¯Ú Ê‡באותה שהוא «∆ƒƒƒ∆¿∆¿»¿«
È‰L‰גסות BÓk,והתפילה הלימוד שלאÌÈÓÚÙÏÂלפני בלבד זו לא ¿∆»»¿ƒ¿»ƒ

אלא והתפילה הלימוד ידי על eLÈ˙נתעדן ÛqÂ˙� „BÚוגאווהÈ�tÓ ƒ¿«≈≈ƒ¿≈
‰¯ˆÔBתחושת ˙ÚÈ·Nהעצמי B˙„B·Úaוהסיפוק BÏ LiLוכיוון ¿ƒ«»»∆≈«¬»

בנפש עבודה שהם הלבבות חובת של ובמצוות ותפילה בתורה שהעבודה

אותו מרומם ולא האדם את מעדן שלא באופן להיות עלולות בלבד האלקית

שישפיע באופן תהיה שהעבודה ביותר חשוב לכן ההיפך, את גורמות ואפילו

ומתעלה. מזדכך מתעדן, האדם כך ורק הבהמית הנפש על גם
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a"iyz hay c"ei

ּבדבר הּמצֹות ּדקּיּום החּלּוק עלּֿדר ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָלֹומר
ּבדבר הּמצֹות ּדקּיּום ּבּגּוף. הּמצוֹות לקּיּום ְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּנפרד,
ּגׁשמי ּבקלף ּותפילין ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָהּנפרד

נּכר לא ּבּקלףכד)הרי ׁשּנּוי ׁשּום הּגׁשמי ּבׂשר לעין ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבכדי ּובּצמר ּבּקלף להיֹות ׁשּצריכים ּדהּׁשּנּויים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּובּצמר,
הם אּלּו ׁשּנּויים הּנה הּמצוה, לקּיּום מתאימים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָׁשּיהיּו
עלֿידי הּנעׂשים הּׁשּנּויים אבל האדם, מלאכת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעלֿידי
אפׁשר ועלּֿדרֿזה נּכרים. אינם הּמצוה וקּיּום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָההזמנה

ע הּמצֹות ּבקּיּום ּכמֹולהיֹות ׁשּיהיה ּובּגּוף, הּגּוף לֿידי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
אמצעי רק יהיה ׁשהּגּוף ּדהינּו הּנפרד, ּדבר עם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמקּים
זהּו ולא מצֹות. ּומקּימת ּתֹורה לֹומדת הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעלֿידֹו
ּבּגּוף העבֹודה הּוא הּתכלית אם ּכי העבֹודה ְְֲֲִִִִַַַַָָָָּתכלית
נּכר ׁשּיהיה הּקצה, אל הּקצה מן להפכם הּבהמית ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונפׁש
ׁשּכן ּומּכל מצֹות, ּומקּים ּתֹורה ׁשּלֹומד ּגּוף ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּגּוף
זֹו לא הרי, אז אׁשר זה. נּכר יהיה הּבהמית ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבּנפׁש
ּגם אּלא האסּורים, לּדברים ׁשּי יהיה ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד
וועט הרׁשּות ּבדברי ׁשּגם מׁשלל, יהיה מֹותרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּדברי
מּצד מכרח איז וואס ּדאס נאר וועלן אּון לייגן אים ְְְִִִִֵֶַָָָָֻזי
עבֹודתֹו אם אבל .הּׁשםֿיתּבר לעבד ּכדי הּגּוף ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּבריאּות
אמצעי רק הּוא והּגּוף עצמּה, מּצד הּנׁשמה עבֹודת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהיא
לרצֹונֹו קרּבן זה ואין הּכּונה, ּתכלית זהּו לא הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבלבד,
הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף העבֹודה מכרחת ולכן הוי'. ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפני
הּגּוף את איּבערארּבעטן אּון ארּבעטן זאל ער ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָּדוקא,

ׁשּכתב ּוכמֹו הּבהמית. אדמּו"רכה)ונפׁש כ"ק ְְְֲִֶֶֶַַַַָ
מהאֹורֹות, התהּוּותּה ּדהּנׁשמה נׁשמתֹוֿעדן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ(מהֹורׁש"ב)
מעצמּותֹו התהּוּותֹו והּגּוף ּגּלּויים, הּוא האֹורֹות ְְְְִִִִֵַַַָָּדכללּות
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מגלתכד) ריש בתו"א ב]. [מו, פל"ז בתניא ממ"ש לזה סתירה שאין ומובן א]. [קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ועוד. גֿד]. [צ, אסתר

(תורתכה) ח אות תרס"ט שמח"ת שיחת היטב.ראה בביאור ואילך קכז) ע' שלום
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¯·„a ˙Bˆn‰ Ìei˜c ˜elÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿»»
„¯Ùp‰,נפרד דבר אלא מהאדם מהותי חלק שאיננו הגשמי Ìei˜Ïהחפץ «ƒ¿»¿ƒ

Ûeba ˙BÂˆn‰.הגוף a„·¯באמצעות ˙Bˆn‰ Ìei˜cהגשמי «ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»
È¯‰ ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈˆ BÓk „¯Ùp‰«ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ¬≈

¯k� ‡Ï(כד¯Na ÔÈÚÏ …ƒ»¿≈»»
ÛÏwa ÈepL ÌeL ÈÓLb‰««¿ƒƒ«¿»

¯Óv·eמקיום כתוצאה «∆∆
בהם שקיימו וקלף וצמר המצוה,

חוץ כלפי נראים המצווה את

קיימו שלא וקלף צמר כמו בדיוק

המצווה, את ÌÈÈepM‰c¿«ƒƒבהם
ÛÏwa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿«¿»
eÈ‰iL È„Îa ¯Óv·e«∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿

ÌÈÓÈ‡˙ÓוראוייםÌei˜Ï «¿ƒƒ¿ƒ
,‰Âˆn‰בצמר שינויים היינו «ƒ¿»

נעשים הם שבאמצעותם ובקלף

למצוה כשרים ותפילין ציצית

ŒÏÚ Ì‰ el‡ ÌÈÈepL ‰p‰ƒ≈ƒƒ≈≈«
Ï·‡ ,Ì„‡‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆»»»¬»
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚp‰ ÌÈÈepM‰«ƒƒ««¬ƒ«¿≈

‰�ÓÊ‰‰והכשרת הכנת ««¿»»
למצווה Ìei˜Â¿ƒהחומרים

‰Âˆn‰בפועלÌÈ¯k� Ì�È‡ «ƒ¿»≈»ƒ»ƒ
הגשמיים. »¿ŒÏÚÂבחומרים
¯LÙ‡ ‰ÊŒC¯cיכול ∆∆∆∆¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«ƒ¿
,Ûeb·e Ûeb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««

‰È‰iLשל ההשפעה מבחינת ∆ƒ¿∆
הגוף עידון על המצוות קיום

ÌÚוזיכוכו Ìi˜nL BÓk¿∆¿«≈ƒ
¯·cהגשמי„¯Ùp‰שהעידון »»«ƒ¿»

קיום ידי על בו שנפעל והזיכוך

ניכר ולא נראה לא המצווה

È‰È‰לעיין, Ûeb‰L e�È‰c¿«¿∆«ƒ¿∆
B„ÈŒÏÚL ÈÚˆÓ‡ ˜«̄∆¿»ƒ∆«»

˙BˆÓ ˙Ói˜Óe ‰¯Bz ˙„ÓBÏ ‰ÓLp‰.יתעדן לא עצמו הגוף אבל «¿»»∆∆»¿«∆∆ƒ¿
Ûeba ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰ Ì‡ Èk ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz e‰Ê ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ»¬»ƒƒ««¿ƒ»¬»«

ÌÎÙ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âמאד גדול קיצוני שינוי בהם ÔÓולפעול ¿∆∆««¬ƒ¿»¿»ƒ
Ûeba ¯k� ‰È‰iL ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰הגשמי„ÓBlL Ûeb ‡e‰L «»∆∆«»∆∆ƒ¿∆ƒ»«∆∆≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL ÔkL ÏkÓe ,˙BˆÓ Ìi˜Óe ‰¯Bzרוחנית שהיא »¿«≈ƒ¿ƒ»∆≈∆«∆∆««¬ƒ
‰Ê ¯k� ‰È‰Èשינוי בה ויחולל עליה ישפיע המצוות וקיום התורה ולימוד ƒ¿∆ƒ»∆

לטוב. מוחלטת הפיכה כדי עד Ïa·„קיצוני BÊ ‡Ï ,È¯‰ Ê‡ ¯L‡¬∆»¬≈…ƒ¿«
CiL ‰È‰È ‡lLהאדםÈ¯·cÓ Ìb ‡l‡ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·cÏ ∆…ƒ¿∆«»«¿»ƒ»¬ƒ∆»«ƒƒ¿≈

˙B¯˙BÓוהם ממש של צורך בהם אין גם אבל איסור בהם שאין דברים »
‰¯eL˙מיותרים È¯·„a ÌbL ,ÏÏLÓ ‰È‰Èלהשתמש רשאי שהאדם ƒ¿∆À¿»∆«¿ƒ¿≈»¿

ו מהםבהם CÈÊליהנות ËÚÂÂ∆ƒ
ÔÏÚÂÂ Ôe‡ Ô‚ÈÈÏ ÌÈ‡יהיה ƒ≈¿∆¿
רצון לו ויהיה אצלו «�‡¯מונח

ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ Ò‡cשהוא מה רק »»ƒ
Á¯ÎÓוחיוני vÓ„הכרחי À¿»ƒ«

„·ÚÏ È„k Ûeb‰ ˙e‡È¯a¿ƒ«¿≈«¬…
Ì‡ Ï·‡ .C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈¬»ƒ
˙„B·Ú ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ¬«

dÓˆÚ „vÓ ‰ÓLp‰ועיקר «¿»»ƒ««¿»
בלבד הרוחניות על הוא ,הדגש
ÈÚˆÓ‡ ˜¯ ‡e‰ Ûeb‰Â¿««∆¿»ƒ

„·Ïaאת בפועל לבצע כדי ƒ¿«
הנשמה e‰Êעבודת ‡Ï ‰p‰ ,ƒ≈…∆

‰�ek‰ ˙ÈÏÎzשבשבילה «¿ƒ««»»
ונתלבשה למטה ירדה הנשמה

גשמי ˜¯Ôaבגוף ‰Ê ÔÈ‡Â ,¿≈∆»¿»
ÔÎÏÂ .'ÈÂ‰ È�ÙÏ B�Bˆ¯Ïƒ¿ƒ¿≈¬»»¿»≈
Ûeba ‰„B·Ú‰ ˙Á¯ÎÓÀ¿««»¬»«
¯Ú ,‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒ«¿»∆
Ôe‡ ÔËÚa¯‡ Ï‡Ê»«¿∆¿
Ûeb‰ ˙‡ ÔËÚa¯‡¯ÚaÈ‡ƒ∆«¿∆¿∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âשהאדם ¿∆∆««¬ƒ
ויעבד הבהמית הנפש עם יעבוד

אותם.

·˙kL BÓÎe(כה˜"Î ¿∆»«
(a"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿¿««
‰ÓLp‰c Ô„ÚŒB˙ÓL�ƒ¿»≈∆¿«¿»»
,˙B¯B‡‰Ó d˙ee‰˙‰ƒ¿«»≈»
‡e‰ ˙B¯B‡‰ ˙eÏÏÎcƒ¿»»
B˙ee‰˙‰ Ûeb‰Â ,ÌÈÈelbƒƒ¿«ƒ¿«

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓהנבראים ≈«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא ידי על התהוו הנשמה, זה ובכלל הרוחניים, והעולמות

דרגתו לפי עניין ובכל עולם בכל מאירה שהיא כפי מהאלוקות היינו מהאורות,

שמאירים האלוקיים מהאורות נבראו דאצילות נשמות (למשל, עניינו ולפי

האלוקיים מהאורות נבראו הבריאה שבעולם המלאכים האצילות, בעולם

ה'אין' לעומת 'יש' שהם הגשמיים הנבראים ודווקא הבריאה) בעולם המאירים

מלמעלה שירדו מהאורות לא היינו מ'עצמות', ונבראו נתהוו האלוקי, האור של
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יז a"iyz hay c"ei

ּבדבר הּמצֹות ּדקּיּום החּלּוק עלּֿדר ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָלֹומר
ּבדבר הּמצֹות ּדקּיּום ּבּגּוף. הּמצוֹות לקּיּום ְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּנפרד,
ּגׁשמי ּבקלף ּותפילין ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָהּנפרד

נּכר לא ּבּקלףכד)הרי ׁשּנּוי ׁשּום הּגׁשמי ּבׂשר לעין ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבכדי ּובּצמר ּבּקלף להיֹות ׁשּצריכים ּדהּׁשּנּויים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּובּצמר,
הם אּלּו ׁשּנּויים הּנה הּמצוה, לקּיּום מתאימים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָׁשּיהיּו
עלֿידי הּנעׂשים הּׁשּנּויים אבל האדם, מלאכת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעלֿידי
אפׁשר ועלּֿדרֿזה נּכרים. אינם הּמצוה וקּיּום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָההזמנה

ע הּמצֹות ּבקּיּום ּכמֹולהיֹות ׁשּיהיה ּובּגּוף, הּגּוף לֿידי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
אמצעי רק יהיה ׁשהּגּוף ּדהינּו הּנפרד, ּדבר עם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמקּים
זהּו ולא מצֹות. ּומקּימת ּתֹורה לֹומדת הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעלֿידֹו
ּבּגּוף העבֹודה הּוא הּתכלית אם ּכי העבֹודה ְְֲֲִִִִַַַַָָָָּתכלית
נּכר ׁשּיהיה הּקצה, אל הּקצה מן להפכם הּבהמית ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונפׁש
ׁשּכן ּומּכל מצֹות, ּומקּים ּתֹורה ׁשּלֹומד ּגּוף ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּגּוף
זֹו לא הרי, אז אׁשר זה. נּכר יהיה הּבהמית ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבּנפׁש
ּגם אּלא האסּורים, לּדברים ׁשּי יהיה ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד
וועט הרׁשּות ּבדברי ׁשּגם מׁשלל, יהיה מֹותרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּדברי
מּצד מכרח איז וואס ּדאס נאר וועלן אּון לייגן אים ְְְִִִִֵֶַָָָָֻזי
עבֹודתֹו אם אבל .הּׁשםֿיתּבר לעבד ּכדי הּגּוף ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּבריאּות
אמצעי רק הּוא והּגּוף עצמּה, מּצד הּנׁשמה עבֹודת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהיא
לרצֹונֹו קרּבן זה ואין הּכּונה, ּתכלית זהּו לא הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבלבד,
הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף העבֹודה מכרחת ולכן הוי'. ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפני
הּגּוף את איּבערארּבעטן אּון ארּבעטן זאל ער ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָּדוקא,

ׁשּכתב ּוכמֹו הּבהמית. אדמּו"רכה)ונפׁש כ"ק ְְְֲִֶֶֶַַַַָ
מהאֹורֹות, התהּוּותּה ּדהּנׁשמה נׁשמתֹוֿעדן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ(מהֹורׁש"ב)
מעצמּותֹו התהּוּותֹו והּגּוף ּגּלּויים, הּוא האֹורֹות ְְְְִִִִֵַַַָָּדכללּות
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מגלתכד) ריש בתו"א ב]. [מו, פל"ז בתניא ממ"ש לזה סתירה שאין ומובן א]. [קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ועוד. גֿד]. [צ, אסתר

(תורתכה) ח אות תרס"ט שמח"ת שיחת היטב.ראה בביאור ואילך קכז) ע' שלום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯·„a ˙Bˆn‰ Ìei˜c ˜elÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿»»
„¯Ùp‰,נפרד דבר אלא מהאדם מהותי חלק שאיננו הגשמי Ìei˜Ïהחפץ «ƒ¿»¿ƒ

Ûeba ˙BÂˆn‰.הגוף a„·¯באמצעות ˙Bˆn‰ Ìei˜cהגשמי «ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»
È¯‰ ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈˆ BÓk „¯Ùp‰«ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ¬≈

¯k� ‡Ï(כד¯Na ÔÈÚÏ …ƒ»¿≈»»
ÛÏwa ÈepL ÌeL ÈÓLb‰««¿ƒƒ«¿»

¯Óv·eמקיום כתוצאה «∆∆
בהם שקיימו וקלף וצמר המצוה,

חוץ כלפי נראים המצווה את

קיימו שלא וקלף צמר כמו בדיוק

המצווה, את ÌÈÈepM‰c¿«ƒƒבהם
ÛÏwa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿«¿»
eÈ‰iL È„Îa ¯Óv·e«∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿

ÌÈÓÈ‡˙ÓוראוייםÌei˜Ï «¿ƒƒ¿ƒ
,‰Âˆn‰בצמר שינויים היינו «ƒ¿»

נעשים הם שבאמצעותם ובקלף

למצוה כשרים ותפילין ציצית

ŒÏÚ Ì‰ el‡ ÌÈÈepL ‰p‰ƒ≈ƒƒ≈≈«
Ï·‡ ,Ì„‡‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆»»»¬»
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚp‰ ÌÈÈepM‰«ƒƒ««¬ƒ«¿≈

‰�ÓÊ‰‰והכשרת הכנת ««¿»»
למצווה Ìei˜Â¿ƒהחומרים

‰Âˆn‰בפועלÌÈ¯k� Ì�È‡ «ƒ¿»≈»ƒ»ƒ
הגשמיים. »¿ŒÏÚÂבחומרים
¯LÙ‡ ‰ÊŒC¯cיכול ∆∆∆∆¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«ƒ¿
,Ûeb·e Ûeb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««

‰È‰iLשל ההשפעה מבחינת ∆ƒ¿∆
הגוף עידון על המצוות קיום

ÌÚוזיכוכו Ìi˜nL BÓk¿∆¿«≈ƒ
¯·cהגשמי„¯Ùp‰שהעידון »»«ƒ¿»

קיום ידי על בו שנפעל והזיכוך

ניכר ולא נראה לא המצווה

È‰È‰לעיין, Ûeb‰L e�È‰c¿«¿∆«ƒ¿∆
B„ÈŒÏÚL ÈÚˆÓ‡ ˜«̄∆¿»ƒ∆«»

˙BˆÓ ˙Ói˜Óe ‰¯Bz ˙„ÓBÏ ‰ÓLp‰.יתעדן לא עצמו הגוף אבל «¿»»∆∆»¿«∆∆ƒ¿
Ûeba ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰ Ì‡ Èk ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz e‰Ê ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ»¬»ƒƒ««¿ƒ»¬»«

ÌÎÙ‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âמאד גדול קיצוני שינוי בהם ÔÓולפעול ¿∆∆««¬ƒ¿»¿»ƒ
Ûeba ¯k� ‰È‰iL ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰הגשמי„ÓBlL Ûeb ‡e‰L «»∆∆«»∆∆ƒ¿∆ƒ»«∆∆≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL ÔkL ÏkÓe ,˙BˆÓ Ìi˜Óe ‰¯Bzרוחנית שהיא »¿«≈ƒ¿ƒ»∆≈∆«∆∆««¬ƒ
‰Ê ¯k� ‰È‰Èשינוי בה ויחולל עליה ישפיע המצוות וקיום התורה ולימוד ƒ¿∆ƒ»∆

לטוב. מוחלטת הפיכה כדי עד Ïa·„קיצוני BÊ ‡Ï ,È¯‰ Ê‡ ¯L‡¬∆»¬≈…ƒ¿«
CiL ‰È‰È ‡lLהאדםÈ¯·cÓ Ìb ‡l‡ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·cÏ ∆…ƒ¿∆«»«¿»ƒ»¬ƒ∆»«ƒƒ¿≈

˙B¯˙BÓוהם ממש של צורך בהם אין גם אבל איסור בהם שאין דברים »
‰¯eL˙מיותרים È¯·„a ÌbL ,ÏÏLÓ ‰È‰Èלהשתמש רשאי שהאדם ƒ¿∆À¿»∆«¿ƒ¿≈»¿

ו מהםבהם CÈÊליהנות ËÚÂÂ∆ƒ
ÔÏÚÂÂ Ôe‡ Ô‚ÈÈÏ ÌÈ‡יהיה ƒ≈¿∆¿
רצון לו ויהיה אצלו «�‡¯מונח

ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ Ò‡cשהוא מה רק »»ƒ
Á¯ÎÓוחיוני vÓ„הכרחי À¿»ƒ«

„·ÚÏ È„k Ûeb‰ ˙e‡È¯a¿ƒ«¿≈«¬…
Ì‡ Ï·‡ .C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈¬»ƒ
˙„B·Ú ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ¬«

dÓˆÚ „vÓ ‰ÓLp‰ועיקר «¿»»ƒ««¿»
בלבד הרוחניות על הוא ,הדגש
ÈÚˆÓ‡ ˜¯ ‡e‰ Ûeb‰Â¿««∆¿»ƒ

„·Ïaאת בפועל לבצע כדי ƒ¿«
הנשמה e‰Êעבודת ‡Ï ‰p‰ ,ƒ≈…∆

‰�ek‰ ˙ÈÏÎzשבשבילה «¿ƒ««»»
ונתלבשה למטה ירדה הנשמה

גשמי ˜¯Ôaבגוף ‰Ê ÔÈ‡Â ,¿≈∆»¿»
ÔÎÏÂ .'ÈÂ‰ È�ÙÏ B�Bˆ¯Ïƒ¿ƒ¿≈¬»»¿»≈
Ûeba ‰„B·Ú‰ ˙Á¯ÎÓÀ¿««»¬»«
¯Ú ,‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒ«¿»∆
Ôe‡ ÔËÚa¯‡ Ï‡Ê»«¿∆¿
Ûeb‰ ˙‡ ÔËÚa¯‡¯ÚaÈ‡ƒ∆«¿∆¿∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âשהאדם ¿∆∆««¬ƒ
ויעבד הבהמית הנפש עם יעבוד

אותם.

·˙kL BÓÎe(כה˜"Î ¿∆»«
(a"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿¿««
‰ÓLp‰c Ô„ÚŒB˙ÓL�ƒ¿»≈∆¿«¿»»
,˙B¯B‡‰Ó d˙ee‰˙‰ƒ¿«»≈»
‡e‰ ˙B¯B‡‰ ˙eÏÏÎcƒ¿»»
B˙ee‰˙‰ Ûeb‰Â ,ÌÈÈelbƒƒ¿«ƒ¿«

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓהנבראים ≈«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא ידי על התהוו הנשמה, זה ובכלל הרוחניים, והעולמות

דרגתו לפי עניין ובכל עולם בכל מאירה שהיא כפי מהאלוקות היינו מהאורות,

שמאירים האלוקיים מהאורות נבראו דאצילות נשמות (למשל, עניינו ולפי

האלוקיים מהאורות נבראו הבריאה שבעולם המלאכים האצילות, בעולם

ה'אין' לעומת 'יש' שהם הגשמיים הנבראים ודווקא הבריאה) בעולם המאירים

מלמעלה שירדו מהאורות לא היינו מ'עצמות', ונבראו נתהוו האלוקי, האור של
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

ׁשּמציאּותֹו עּלה35יתּבר ׁשּום ואין מעצמּותֹו, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
את מּכירה ׁשהיא והּנׁשמה, חסֿוׁשלֹום. לֹו קֹודמת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוסּבה
היא זה ּומּׁשּום 'עצמי', ּבאקּומען וויל ּבזה, הּגּוף ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמעלת
אּון הּבהמית ונפׁש הּגּוף עם להתחּבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָרֹוצה
הּנׁשמה וׂשכל רצֹון הּנה לכן איהם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאיּבערארּבעטן
לעבד לא הּגּוף, עם להתחּבר מאנט, מחּיב, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹעצמּה
הּגּוף, עם להתחּבר אם ּכי הּנפרד, ּבדבר ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעלֿידֹו
להיֹות עדין מסּפיק זה אין ּבאמת אמנם ּביחד. ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹולעבד

ׁשּמּצדל עבֹודה הּוא זה ּכל ּדהרי הוי', לפני רצֹונֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ולכן ּד'עצמי' העּלּוי מבינה ׁשהּנׁשמה ודעת, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּטעם
טעם ׁשהּוא ואף הּגּוף. עם עֹובדת ּולכ 'עצמי' ְְְִִֶֶֶַַַַַָָרֹוצה
ּתכלית אבל ודעת. טעם הּוא מּכלֿמקֹום ּדקדּׁשה, ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֻודעת
והעּלּוי הּטֹוב ּבׁשביל העבֹודה ּתהיה ׁשּלא היא, ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹהעבֹודה
ּורצֹון העליֹון, רצֹון לקּים ּבכדי אם ּכי עלֿידּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיקּבל

ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ׁשּיהיה הּוא היינּו36העליֹון , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּדוקא הּזה אלקה37ּבעֹולם חלק ׁשהיא הּנׁשמה ולכן , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

אּתם38מּמעל ּבנים האב,39, רצֹון את פילט, מרּגיׁשה, , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכן ּגם יׁש ּובזה ּדוקא. ּבּגּוף עבֹודתּה הּנה זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּׁשּום

עבד ּבחינת לגּבי אפּלּו אף40מעלה העבד ּדהּנה , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיׁש והּתענּוג הּטעם מּצד לא ּכן ּגם היא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשעבֹודתֹו
ּפקּודת את מקּים רק הּוא העבד הרי מּכלֿמקֹום ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבזה,
אינֹו אבל האדֹון ּפקּודת יֹודע ׁשהּוא והינּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאדֹון,
זה, את רֹוצה הּוא לּמה יֹודע ואינֹו רצֹונֹו את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָמרּגיׁש

אלקיכם להוי' אּתם ּבנים הּנׁשמה, אף39מהּֿׁשאיןּֿכן , ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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ואילך. שח ע' תרס"ו המשך ואילך. ב תקפח, ויקהל תו"ח וראה .132 ע' שלום תורת השיחות א.40)ספר יד, ראה פ'
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בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של ועצמותו ממהותו אלא ירידה אחר ירידה למטה

ויכלתו בכוחו רק הוא זה ודבר מיוחד חידוש יש הגשמי ה'יש' בבריאת כי

הגשמיים שהנבראים מאחר האמיתי ה'יש' שהוא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של

שיש להם ונדמה אותם ומקיים המהווה האלקי הכוח את ומרגישים מכירים לא

משלהם. עצמאית מציאות להם

תחושת כזו עם כזו, ובריאה

מה'יש' רק להיות יכולה ישות,

הקדושֿברוךֿהוא האמיתי,

‰e‡ÈˆnLB˙35‡eבעצמו ∆¿ƒ
B˙eÓˆÚÓמשהו מכוח ולא ≈«¿

ושלום חס ÌeLאחר ÔÈ‡Â ,¿≈
BÏ ˙Ó„B˜ ‰aÒÂ ‰lÚƒ»¿ƒ»∆∆

ÌBÏLÂŒÒÁקדמון הוא אלא «¿»
מי ורק הנבראים לכל וראשון

אמיתי 'יש' עצמו שהוא

ומציאותו אמיתית שמציאותו

'יש' לברוא יכול מעצמותו

שהיא הנשמה – ולענייננו גשמי.

מהאורות נבראה רוחנית בריאה

נברא גשמי 'יש' שהוא והגוף

È‰L‡מהעצמות ,‰ÓLp‰Â .¿«¿»»∆ƒ
Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ ‰¯ÈkÓ«ƒ»∆«¬««
הנשמה לעומת לו שיש והיתרון

ÔÚÓe˜‡a ÏÈÂÂ ,‰Êaרצונה »∆ƒ«∆
Ê‰לקבל ÌeMÓe ,'ÈÓˆÚ'«¿ƒƒ∆

מעצם וליהנות לקבל כדי

מהאורות רק ולא È‰ƒ‡האלוקות
Ûeb‰ ÌÚ ¯aÁ˙‰Ï ‰ˆB¯»¿ƒ¿«≈ƒ«
Ôe‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒ
Ì‰È‡ ÔËÚa¯‡¯ÚaÈ‡ƒ∆«¿∆¿ƒ
ולזכך לעדן כלומר אותו, ולעבד

ÏÎNÂאותו ÔBˆ¯ ‰p‰ ÔÎÏ ,»≈ƒ≈¿¿≈∆
,·iÁÓ dÓˆÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿»¿«≈

Ë�‡Ó,ודורש Ï‡תובע ,Ûeb‰ ÌÚ ¯aÁ˙‰ÏרקB„ÈŒÏÚ „·ÚÏ »¿¿ƒ¿«≈ƒ«…«¬…«»
‰Ùp¯„ובאמצעותו ¯·„a BÓkגשמיים בחומרים המצוות לקיום בדומה ¿¿»»«ƒ¿»

המצוות, לקיום אמצעים רק ÚÏÂ·„שהם ,Ûeb‰ ÌÚ ¯aÁ˙‰Ï Ì‡ Èkƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ«¿«¬…
„ÁÈaומתקרבת באלוקות דבקות מוסיפה הנשמה שכאשר כך איתו, ¿««

אתה. ביחד ויתחבר יזדכך הגוף לאלוקות,

ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡a Ì�Ó‡,כראוי לאלוקות להתקרב מנת על »¿»∆¡∆≈∆«¿ƒ¬«ƒ
הקרבנות לעבודת Ê‰בדומה Ïk È¯‰c ,'ÈÂ‰ È�ÙÏ B�Bˆ¯Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¬»»«¬≈»∆

הבהמית הנפש ועל הגוף על הפעולה גם vnL„כולל ‰„B·Ú ‡e‰¬»∆ƒ«
˙Ú„Â ÌÚh‰,הגיוניים והסברים נימוקים È·Ó�עם ‰ÓLp‰L‰ «««»««∆«¿»»¿ƒ»

'ÈÓˆÚ'c ÈelÚ‰'ו'גילוים ל'אורות' CÎÏeביחס 'ÈÓˆÚ' ‰ˆB¯ ÔÎÏÂ »ƒ¿«¿ƒ¿»≈»«¿ƒ¿»
Ûeb‰ ÌÚ ˙„·BÚשל המיוחדת מהמעלה תיהנה היא גם שכך כוונה מתוך ∆∆ƒ«

Ú„Â˙ה'עצמי'. ÌÚË ‡e‰L Û‡Âוהיגיון ÌB˜ÓŒÏkÓשכל ,‰M„˜c ¿«∆««»««ƒ¿À»ƒ»»
˙Ú„Â ÌÚË ‡e‰בטהרתה איננה לאלוקות ההתקרבות עבודת כן ואם ««»««

השלימות. בתכלית «¬‡·Ïואיננה
,‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»¬»ƒ
‰„B·Ú‰ ‰È‰z ‡lL∆…ƒ¿∆»¬»
ÈelÚ‰Â ·Bh‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»ƒ

d„ÈŒÏÚ Ïa˜iLבשביל ולא ∆¿«≈«»»
כלשהו, וריווח ‡Ìתועלת Èkƒƒ

ורק ¯ˆÔBאך Ìi˜Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈¿
,ÔBÈÏÚ‰הגוף עם והעבודה »∆¿

הגוף את ולהעלות לברר כדי

רצונו מילוי לשם להיות צריכה

(העליון), הקדושֿברוךֿהוא של

רצונו, זהו ¿ÔBˆ¯eואכן
BÏ ‰È‰iL ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆ƒ¿∆

‰¯Èc C¯a˙Èמשכן מקום ƒ¿»≈ƒ»
השכינה להשראת ראוי

ÌÈ�BzÁ˙a36e�ÈÈ‰ , ¿«¿ƒ«¿
‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa37, »»«∆«¿»

‰ÓLp‰ ÔÎÏÂיהודי כל של ¿»≈«¿»»
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…«

ÏÚnÓ38,ישראל בני ועל ƒ««
‡Ìzנאמר ÌÈ�a39'לה »ƒ«∆

ËÏÈÙאלוקיכם, ,‰LÈb¯Ó«¿ƒ»ƒ¿
‰‡·,חשה, ÔBˆ¯ ˙‡∆¿»»

d˙„B·Ú ‰p‰ ‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ≈¬»»
‡˜Âc Ûebaלמלא הרוצה כבן ««¿»

עצמו לטובת לא אביו רצון את

האב. רצון שזהו משום אלא

‰Ê·e,כזה באופן ה' בעבודת »∆
ה' רצון את למלא Ìbכדי LÈ≈«

‰ÏÚÓ ÔkיתרוןÈa‚Ï elÙ‡של באופן ה' Ú·„עבודת ˙�ÈÁa40, ≈«¬»¬ƒ¿«≈¿ƒ«∆∆
ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï Ôk Ìb ‡È‰ B˙„B·ÚL Û‡ „·Ú‰ ‰p‰c¿ƒ≈»∆∆«∆¬»ƒ«≈…ƒ««««

‰Êa BÏ LiL ‚e�Úz‰Âעבודה לא היא עבד בבחינת ה' עבודת שגם כך ¿««¬∆≈»∆
את למלא כדי אלא אישית תועלת בשביל או ההיגיון פי על למתחייב בהתאם

האדון, של ‡˙רצונו Ìi˜Ó ˜¯ ‡e‰ „·Ú‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈»∆∆«¿«≈∆
ÔB„‡‰ ˙„e˜tבפועלÔB„‡‰ ˙„e˜t Ú„BÈ ‡e‰L e�È‰Â ומבצע, ¿«»»¿«¿∆≈«¿«»»

הפקודה ¯ˆB�Bהעבד‡·Ïאת ˙‡ LÈb¯Ó B�È‡האדון B�È‡Âשל ¬»≈«¿ƒ∆¿¿≈
‡e‰ ‰nÏ Ú„BÈהאדון‰Ê ˙‡ ‰ˆB¯הוא למעשה זאת שבכל (אלא ≈«»»∆∆∆

אדונו), עול קבלת מתוך הפקודות את ‰ÓLp‰,מבצע ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»»
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רצֹון לקּים אם ּכי הּטעם, מּצד לא ּכן ּגם היא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשעבֹודתּה
וזהּו טעמֹו. ויֹודעת הרצֹון את מרּגיׁשה היא אבל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהאב,
מן הּבהמה מן מסּים להוי', קרּבן מּכם אֹומרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאחר
הּנפׁש היינּו להוי' קרּבן ּדמּכם הּצאן, ּומן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּבקר
רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ּדרזא להיֹות אבל ְְְְְֱֲִִֶַָָָָָָָָֹהאלקית,
מן להיֹות צרי לזאת הּנה מהוי', למעלה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּדאיןֿסֹוף,
וצרי והּגּוף, הּבהמית הּנפׁש עם העבֹודה - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבהמה
הּצאן, ּומן הּבקר מן ּדוקא, ּפרטית עבֹודה ּבזה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹלהיֹות
ּבּגּוף ועבֹודתֹו נפׁשֹו עניני ּבפרטי ּולהעמיק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָלהתּבֹונן

הוי'. לפני לרצֹונֹו הּוא ואז הּבהמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָונפׁש

אלp‰Â‰ה) וּיקרא הּוא הּקרּבנֹות ּפרׁשת הקּדמת ¿ƒ≈ְְְִֶַַַַַָָָָָָ
ּכח הּנתינת ׁשהּוא עבֹודתכו)מׁשה, על ְֲִֶֶַַַַַֹֹ

הּדבר ּובכם מּכם להוי', קרּבן ׁשּמּכם ּדאף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות.
וכל הּמּצב ּבׁשפל להיֹותֹו אבל להוי', קרּבן להיֹות ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָּתלּוי
ורחּוקֹו ׁשפלּותֹו את יֹותר רֹואה יֹותר, ּׁשּמתּבֹונן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַמה
מׁשה, אל וּיקרא הּוא הּפתיחה לזאת הּנה ּברּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹונֹופל
קרּבן להיֹות ואיׁש איׁש לכל וכח יכלת נתינת ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשהּוא

ולכן הוי'. לפני ואפּלּו הּוא41להוי', מי נאמר לא ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
איןֿסֹוףכז)הּקֹורא אֹור מאד ונֹורא עליֹון מּמקֹום הּוא ּכי ְְְִִֵֵֶַָָֹ

קדֹוׁש. מּׁשמ ׁשּלמעלה קדֹוׁש אּתה עלמין, ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּסֹובב
ּבּמדרׁש ואיתא יׂשראל, רֹועה הּוא מׁשה ׁשּנּסּוכח)ּדהּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ראיה ּדוקא ּדמּזה ּביֹותר, קטּנים עם ׁשּטּפל ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
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יט a"iyz hay c"ei

רצֹון לקּים אם ּכי הּטעם, מּצד לא ּכן ּגם היא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשעבֹודתּה
וזהּו טעמֹו. ויֹודעת הרצֹון את מרּגיׁשה היא אבל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהאב,
מן הּבהמה מן מסּים להוי', קרּבן מּכם אֹומרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאחר
הּנפׁש היינּו להוי' קרּבן ּדמּכם הּצאן, ּומן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּבקר
רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ּדרזא להיֹות אבל ְְְְְֱֲִִֶַָָָָָָָָֹהאלקית,
מן להיֹות צרי לזאת הּנה מהוי', למעלה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּדאיןֿסֹוף,
וצרי והּגּוף, הּבהמית הּנפׁש עם העבֹודה - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבהמה
הּצאן, ּומן הּבקר מן ּדוקא, ּפרטית עבֹודה ּבזה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹלהיֹות
ּבּגּוף ועבֹודתֹו נפׁשֹו עניני ּבפרטי ּולהעמיק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָלהתּבֹונן

הוי'. לפני לרצֹונֹו הּוא ואז הּבהמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָונפׁש

אלp‰Â‰ה) וּיקרא הּוא הּקרּבנֹות ּפרׁשת הקּדמת ¿ƒ≈ְְְִֶַַַַַָָָָָָ
ּכח הּנתינת ׁשהּוא עבֹודתכו)מׁשה, על ְֲִֶֶַַַַַֹֹ

הּדבר ּובכם מּכם להוי', קרּבן ׁשּמּכם ּדאף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות.
וכל הּמּצב ּבׁשפל להיֹותֹו אבל להוי', קרּבן להיֹות ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָּתלּוי
ורחּוקֹו ׁשפלּותֹו את יֹותר רֹואה יֹותר, ּׁשּמתּבֹונן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַמה
מׁשה, אל וּיקרא הּוא הּפתיחה לזאת הּנה ּברּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹונֹופל
קרּבן להיֹות ואיׁש איׁש לכל וכח יכלת נתינת ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשהּוא

ולכן הוי'. לפני ואפּלּו הּוא41להוי', מי נאמר לא ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
איןֿסֹוףכז)הּקֹורא אֹור מאד ונֹורא עליֹון מּמקֹום הּוא ּכי ְְְִִֵֵֶַָָֹ

קדֹוׁש. מּׁשמ ׁשּלמעלה קדֹוׁש אּתה עלמין, ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּסֹובב
ּבּמדרׁש ואיתא יׂשראל, רֹועה הּוא מׁשה ׁשּנּסּוכח)ּדהּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ראיה ּדוקא ּדמּזה ּביֹותר, קטּנים עם ׁשּטּפל ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
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תשמ"ז.
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ישראל בני על נאמר ‡ÌÎÈ˜Ïשבגללה 'ÈÂ‰Ï Ìz‡ ÌÈ�a39Û‡ , »ƒ«∆«¬»»¡…≈∆«
ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï Ôk Ìb ‡È‰ d˙„B·ÚLרצונו את ממלא והיהודי ∆¬»»ƒ«≈…ƒ««««

הטעם כאשר גם הקדושֿברוךֿהוא לו,של מובן ולא לו ידוע לא Èkƒלכך
·‡‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï Ì‡,לעבד דומה הוא זו ומבחינה הקדושֿברוךֿהוא, – ƒ¿«≈¿»»

‡È‰ Ï·‡דבוקה הנשמה ¬»ƒ
חלק והיא בקדושֿברוךֿהוא

שהיא כך כדי עד ממנו

ÔBˆ¯‰ ˙‡ ‰LÈb¯Óשל «¿ƒ»∆»»
»»¿Ú„BÈÂ˙הקדושֿברוךֿהוא

BÓÚËשלא (אלא הרצון של «¿
לקיום והעילה הסיבה הוא הטעם

כדי הוא הקיום אלא הרצון

הקדושֿ של רצונו את לעשות

ברוךֿהוא).

ÌkÓ B¯ÓB‡ ¯Á‡L e‰ÊÂ¿∆∆««¿ƒ∆
ÌiÒÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜הפסוק »¿»«¬»»¿«≈

ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓƒ«¿≈»ƒ«»»ƒ
'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓc ,Ô‡v‰«…¿ƒ∆»¿»«¬»»
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ e�ÈÈ‰«¿«∆∆»¡…ƒ
ש"מכם" באריכות לעיל כמבואר

האדם של התקרבות עצמוהיינו

Ê¯c‡לאלוקות ˙BÈ‰Ï Ï·‡¬»ƒ¿¿»»
‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡�a¯˜c¿»¿¿»∆«»»

ÛBÒŒÔÈ‡cהקרבנות שסוד ¿≈
סוף, האין סוד עד עולה

,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏכמבואר ¿«¿»≈¬»»
ˆ¯CÈלעיל ˙‡ÊÏ ‰p‰ƒ≈»…»ƒ

- ‰Ó‰a‰ ÔÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«¿≈»
‰„B·Ú‰האלוקית הנשמה של »¬»
‰LÙp("מכם") ÌÚƒ«∆∆

Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰להעלות כדי ««¬ƒ¿«
אותם, ‰a˜¯ולזכך ÔÓ ,‡˜Âc ˙ÈË¯t ‰„B·Ú ‰Êa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿»∆¬»¿»ƒ«¿»ƒ«»»

B˙„B·ÚÂ BLÙ� È�È�Ú ÈË¯Ùa ˜ÈÓÚ‰Ïe Ô�Ba˙‰Ï ,Ô‡v‰ ÔÓeƒ«…¿ƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈«¿«¬»
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûebaלאלוקות הנשמה של שההתקרבות לעיל כמבואר «¿∆∆««¬ƒ

להשפיע חייב הדבר לכך ובנוסף מפורט ומאד כנה מאד נפש חשבון כוללת

הבהמית שנפשו מי שיש הבהמית הנפש ועל הגוף על B�Bˆ¯Ïגם ‡e‰ Ê‡Â¿»ƒ¿
.'ÈÂ‰ È�ÙÏƒ¿≈¬»»

,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ ‡e‰ ˙B�a¯w‰ ˙L¯t ˙Óc˜‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«¿»«»»««»¿»«ƒ¿»∆…∆
‡e‰Lמשה ידי על נאמר הקרבנות על שהציווי Ákהעובדה ˙�È˙p‰(כו ∆«¿ƒ«…«

,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌknL Û‡c .˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ÏÚבנוסף וכאמור «¬««»¿»¿«∆ƒ∆»¿»«¬»»
בעל הריי"צ הרבי מוסיף עצמו, מהאדם היינו ש"מכם" הזקן רבנו לפירוש

- ב"מכם" נוסף פירוש ˜¯Ôaההילולא ˙BÈ‰Ï ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎ·e ÌkÓƒ∆»∆«»»»ƒ¿»¿»
,'ÈÂ‰Ï,האדם של ברצונו אלא תלוי הדבר שאין B˙BÈ‰Ïהיינו Ï·‡ «¬»»¬»ƒ¿

·vn‰ ÏÙLaלעיל כמבואר ƒ¿«««»
ההתקרבות שעבודת בהרחבה

נפש חשבון כוללת לאלוקות

עורכים וכאשר ומפורט אמיתי

באים אמיתי נפש חשבון

זו Ó‰למסקנה ÏÎÂ¿»«
‰‡B¯ ,¯˙BÈ Ô�Ba˙nM∆ƒ¿≈≈∆
B˜eÁ¯Â B˙eÏÙL ˙‡ ¯˙BÈ≈∆ƒ¿¿ƒ

,BÁe¯a ÏÙB�Âזו עבודה ולכן ¿≈¿
מיוחדת כוח נתינת דורשת

מנפילות להתרומם מיוחד ועידוד

‰ÁÈ˙t‰הרוח ˙‡ÊÏ ‰p‰ƒ≈»…«¿ƒ»
בתורה הקרבנות ‰e‡לפרשת

‡e‰L ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆∆
ÏÎÏ ÁÎÂ ˙ÏÎÈ ˙�È˙�¿ƒ«¿…∆¿…«¿»
Ôa¯˜ ˙BÈ‰Ï LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÏelÙ‡Â‰להתקרב ,'ÈÂ «¬»»«¬ƒ
'ÈÂ‰ È�ÙÏ.'הוי משם למעלה ƒ¿≈¬»»

ÔÎÏÂ41כוח שהנתינת כיוון ¿»≈
ביותר עליון ממקור נובעת

הוי'") ÈÓ("לפני ¯Ó‡� ‡Ï…∆¡«ƒ
‡¯Bw‰ ‡e‰(ובעודכז «≈

נאמר בתורה אחרים שבמקומות

הפסוק כאן משה" אל ה' "וידבר

הקורא הוא מי אומר Èkƒלא
‡¯B�Â ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ ‡e‰ƒ»∆¿¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ „‡Ó¿…≈

ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ו"ממלא העולמות בתוך מתלבש שאיננו הנעלה האור «≈»»¿ƒ
העולמות, על ו"מקיף" ש"סובב" מוגבל בלתי סוף אין אור אלא עלמין" כל

LB„˜ ‰z‡ונעלה נבדל של ˜„LBבמובן EÓMÓ ‰ÏÚÓlLולכן «»»∆¿«¿»ƒƒ¿»
כי סתם, "ויקרא" כתוב אלא הקדושֿברוךֿהוא של שמו נזכר לא זה בעניין

"ושמך". מהשמות, שלמעלה "אתה", בעצמו, להקדושֿברוךֿהוא הכוונה

משה": אל "ויקרא הפסוק אומר כך ¯ÚB‰ועל ‡e‰ ‰LÓ ‰p‰c¿ƒ≈…∆≈
L¯„na ‡˙È‡Â ,Ï‡¯NÈ(כחB˙B‡ eqpLלהיות ראוי אכן הוא האם ƒ¿»≈¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ

ÌÚרועה ÏthL ‰Êaצאן ¯‡È‰גדיי ‡˜Âc ‰fÓc ,¯˙BÈa ÌÈpË˜ »∆∆ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ∆«¿»¿»»
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ודֹור, ּדֹור ּבכל הּוא כן ּוכמֹו ּכדבעי, רֹועה ְְְִֵֵֶֶָָָׁשהּוא
ודרא ּדרא ּבכל ּדמׁשה רֹועי42ּדאתּפׁשטּותא ׁשהם , ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ודֹור ּדֹור ׁשּבכל על43יׂשראל ּכח הּממׁשיכים הם הּנה , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ממּצע להיֹותם הּקרּבנֹות, ּביןכט)עבֹודת ממּצע הּמחּבר, ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֻֻ

ּוביניכם פאראיינציקט,44הוי' הּמחּבר, ממּצע ׁשהּוא . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּדירה עׂשּית וזהּו נׁשמֹות. עלֿידי אלקּות מיט ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָֹעֹולמֹות
ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ּבתחּתֹונים, יתּבר ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָלֹו
ואחד. אחד ּכל על הּמּטלת ואחד, אחד ּכל ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבתֹו
וכּנ"ל, הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּבזה העּקרּיֹות ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבֹודֹות
ניט ּדנפׁשיּה אּדעּתא ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלהתּבֹונן

ּובכםּג מּכם לֹו, אֹומרים ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָענארטערהייט,
מּכם ּולהקריב מּום, ּבלי ׁשלם ׁשּיהיה לתּקן ּתלּוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּדבר
ההתקּׁשרּות, עלֿידי והּוא הּבהמה. מן וקרּבן ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָקרּבן,
ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ּבאתּפׁשטּותא ועֹולה, ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹוסיף
ועלֿידיֿזה העצמי, ּגם נמצא זֹו ׁשּבאתּפׁשטּותא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָודרא,
מחׁשבה ּדלית מׁשה, אל הּוּיקרא עם מתקּׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
מעלה, ׁשל אׁש יּֿה, ׁשלהבת ונמׁש ּכלל, ּביּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפיסא
ּגם וכן ּבתֹוכם. וׁשכנּתי ועלֿידיֿזה הּקרּבן נכלל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדבזה
לנּו הֹורה ׁשהּוא יׂשראל ּונׂשיא רֹועה הּנה לדֹורנּו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבנֹוגע
את ואֹורחֹותיו, ּבדרכיו נל אׁשר הּיׁשרה, הּדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאת
הּנה יעׂשּון, לא אׁשר הּמעׂשה ואת יעׂשּון אׁשר ְֲֲֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּמעׂשה
ּבכל ואחד אחד ּכל אׁשר הּכח, והמׁש נּתן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעלֿידיֿזה
ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא הּנה ּבֹו, נמצא ׁשהּוא ּומּצב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמּצב

אׁשר45חדא להוי', קרּבן מּכם להקריב להּכֹון אפׁשר , ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ועֹוד מעלה, ׁשל ּבאׁש יכללּו ׁשּלֹו והחּוׁשים ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻהּכחֹות
הּבקר מן הּבהמה מן הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ׁשּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיֹותר
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קנח).כט) (ע' תער"ג שמח"ת שיחת שלום תורת ראה

רע"א).42) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט א).43)תקו"ז (נט, פמ"ב תניא ואילך.44)ראה קצ ע' תרנ"ט סה"מ וראה ה. ה, ואתחנן

סע"א.45) קכט, זח"א ראה
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‡e‰ ÔÎ BÓÎe ,ÈÚ·„k ‰ÚB¯ ‡e‰Lישראל רועי לגבי Bc¯גם ÏÎa ∆∆ƒ¿»≈¿≈¿»
‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡c ,¯B„Â42שבכל הזוהר כדברי »¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»¿»»

רבנו, משה בחינת של 'התפשטות' יש ודור Ï‡¯NÈדור ÈÚB¯ Ì‰L∆≈≈ƒ¿»≈
¯B„Â ¯Bc ÏÎaL43Ák ÌÈÎÈLÓn‰ Ì‰ ‰p‰ ואחד, אחד לכל ∆¿»»ƒ≈≈««¿ƒƒ…«

הדור B·Ú„˙מאנשי ÏÚ«¬«
‰Ì˙BÈ‰Ï ,˙B�a¯wמאחר «»¿»ƒ¿»

‰aÁn¯,כט)ÚvÓÓשהם ¿À»«¿«≈
'ÈÂ‰ ÔÈa ÚvÓÓ¿À»≈¬»»

ÌÎÈ�È·e44רבנו במשה ככתוב ≈≈∆
וביניכם ה' בין עומד "אנכי

ומשמש ה'" דבר את לכם להגיד

הקדושֿ בין המחבר ממוצע

גם וכך ישראל, ובני ברוךֿהוא

דור שבכל ישראל רועה לגבי

דמשה (ה"אתפשטותא" ודור

דור) שבאותו ∆e‰L‡רבנו
,¯aÁn‰ ÚvÓÓ¿À»«¿«≈

Ë˜Èˆ�ÈÈ‡¯‡Ù,מאחד «¿≈¿ƒ¿ְֲֵ

ËÈÓ ˙BÓÏBÚעם˙e˜Ï‡ »ƒ¡…
˙BÓL� È„ÈŒÏÚבכוחו כי «¿≈¿»

עבודתן את עובדות הנשמות

לאלוקות מתקרבות הרוחנית,

הקדושֿברוךֿ בין חיבור ויוצרות

לעולמות. iNÚ˙הוא e‰ÊÂ¿∆¬ƒ«
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc‰«ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈ�BzÁ˙aשהאלוקות ¿«¿ƒ
הזה בעולם ותשכון 'תדור'

הפנימית המשמעות וזו התחתון

הציוווי Lc˜Óשל ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡העבודה היינו ∆»¿∆»
לקדושֿברוךֿ הדירה עשיית של

למטה Ïkהוא ÏÚ ˙Ïhn‰«À∆∆«»
˙B„B·ÚÓe .„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¬

‰Êa ˙Bi¯wÚ‰המקדש בבית »ƒ»ƒ»∆
,Ï"pÎÂ ,˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‡È‰ההתקרבות של הרוחנית שהעבודה ƒ¬««»¿»¿««

היא קירוב, מלשון קרבן ‡zÚc‡לאלוקות, B·vÓe B„ÓÚÓa Ô�Ba˙‰Ï¿ƒ¿≈¿«¬»«»««¿»
dÈLÙ�cהיינו ולעצמו, בעצמו שהוא ËÈÈ‰¯ÚË¯‡�Úbכפי ËÈ�ללא ¿«¿≈ƒ∆«¿∆¿≈

בכנות, אלא עצמית בעבודהÌB˜ÓŒÏkÓeהונאה מדובר שלכאורה למרות ƒ»»
לביצוע וקשה ÈeÏzגדולה ¯·c‰ ÌÎ·e ÌkÓ ,BÏ ÌÈ¯ÓB‡אחד ולכל ¿ƒƒ∆»∆«»»»

היכולת ההתבוננותÔw˙Ïנתונה בעקבות בעצמו שימצא חסרונותיו כל את ¿«≈
וברצינות ˜¯Ôa,בכנות ÌkÓ ·È¯˜‰Ïe ,ÌeÓ ÈÏa ÌÏL ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿»

˙e¯M˜˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰Â .‰Ó‰a‰ ÔÓ Ôa¯˜Â,ואחד אחד כל של ¿»¿»ƒ«¿≈»¿«¿≈«ƒ¿«¿
‰ÏBÚÂ da ÛÈÒBnL,הזמן ÏÎaLבמשך ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡a ∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

,‡¯„Â ‡¯c»»¿»»
BÊ ‡˙eËLt˙‡aLלמרות ∆¿ƒ¿«¿»

זה ואין 'התפשטות' רק שהיא

של לאמיתו בעצמו, רבנו משה

דור שבכל ישראל ברועי דבר

‰ÈÓˆÚ,ודור Ìb ‡ˆÓ�ƒ¿»«»«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂידי על ¿«¿≈∆

ישראל לרועה ההתקשרות

ÌÚשבדור ¯M˜˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈ƒ
זה‰ שהוא »קדושֿברוךֿהוא
ÈÏc˙ש ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓשאין «¬»»¿ƒ»≈
אותו קולטת «¿ÏÏk,מחשבה

CLÓ�Âלמטה מלמעלה ¿ƒ¿»
ÏL L‡ ,dŒÈ ˙·‰ÏL«¿∆∆»≈∆
ÏÏÎ� ‰Ê·c ,‰ÏÚÓ«¿»¿»∆ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ Ôa¯w‰«»¿»¿«¿≈∆
ונשרף נכלל הגשמי שהקרבן

ידי על גם וכך העליונה באש

ברוחניות הקרבנות עבודת

הציווי Èz�ÎLÂ¿»«¿ƒמתקיים
.ÌÎB˙a¿»

,e�¯B„Ï Ú‚B�a Ìb ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿≈
Ï‡¯NÈ ‡ÈN�e ‰ÚB¯ ‰p‰ƒ≈≈¿ƒƒ¿»≈

e�Ïבדורנו ‰¯B‰ ‡e‰L∆»»
¯L‡ ,‰¯Li‰ C¯c‰ ˙‡∆«∆∆«¿»»¬∆
,ÂÈ˙BÁ¯B‡Â ÂÈÎ¯„a CÏ�≈≈ƒ¿»»¿¿»
ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡∆««¬∆¬∆«¬
‡Ï ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡Â¿∆««¬∆¬∆…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÔeNÚÈ«¬ƒ≈«¿≈∆
רועה של והההשפעות ההוראות

הדור vÓ·ונשיא ÏÎa „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯L‡ ,Ák‰ CLÓ‰Â Ôz�ƒ«¿À¿««…«¬∆»∆»¿∆»¿»«»
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa ‰p‰ ,Ba ‡ˆÓ� ‡e‰L ·vÓe45 «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

התשובה), עניין לגבי הזוהר (כלשון אחד וברגע אחת ÔBk‰Ïבשעה ¯LÙ‡∆¿»¿ƒ
BlL ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒƒ∆»¿»«¬»»¬∆«…¿«ƒ∆
LÙ�Â Ûeb‰ ÌbL ¯˙BÈ „BÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL L‡a eÏÏÎÈÀ¿¿»≈∆«¿»¿≈∆««¿∆∆
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a"iyz hay c"ei

הוי' לפני לרצֹון יהיּו ועלֿידיֿזה יקריב, - הּצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּומן
ּבּמאמר אדמּו"ר כ"ק ׁשּכתב ּוכמֹו מהוי'. ,46למעלה ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָ

ּדקּודׁשאֿ יקרא אסּתּלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּדכד
עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא47ּבריֿהּוא עלמין ּכל ּדסֹובב , ְְְְְְִִִֵֶָָָֻ

ּדאתּכפיא העבֹודה עלֿידי ימׁש עלמין, ּבכּלהּו ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻֻּבׁשוה
וכאׁשר הּבהמית. ונפׁש הּגּוף עם העבֹודה אחרא, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָסטרא

ואחד אחד ׁשלל)ּכל החּיּות ּכללּות ּגם אזי זה, יקּים ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכל את הוי' ּכבֹוד ויּמלא לקדּׁשה, ּתעלה הּזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻעֹולם

הּמתים,48הארץ ּותחּית הּמׁשיח ימֹות ּתכלית ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבימינּו. ּבמהרה העֹולמֹות, ּבריאת ּוׁשלמּות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּתכלית
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ל"ו.ל) פל"ז. תניא ראה

(46.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ א מציין47)פרק שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר כא.48)גם יד, שלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,·È¯˜È - Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ«¿≈»ƒ«»»ƒ«…«¿ƒ
BÓÎe .'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ 'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»¿«¿»≈¬»»¿

¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kLההילולאהריי"צ דיבורֿהמתחילÓ‡na46¯בעל ∆»««¿««¬»
יום תש"י, שבט יו"ד לקראת לאור להוציאו שמסר תש"י לגני באתי

‡˙ÈÙk‡הסתלקותו, „Îc¿«ƒ¿«¿»
‡¯Á‡ ‡¯ËÒהצד כאשר ƒ¿»«¬»

צד (שאינו [=הנגדי] האחר

הקדושה וצד נכנע הקדושה)

אזי È˜¯‡גובר ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰lÎa47מסתלק ¿À¿»¿ƒ
ברוך הקדוש של כבודו ועולה

העולמות, בכל ≈¿BÒc··הוא
‰ÂLa ‡e‰L ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆¿»∆

ÔÈÓÏÚ e‰lÎaהאלוקי האור ¿À¿»¿ƒ
ונעלה עלמין" כל ה"סובב

על ומקיף "סובב" אלא המיוחד עניינו לפי מהעולמות אחד בכל מהתלבשות

בשווה, העולמות ויתגלהCLÓÈכל ‰B·Ú„‰מלמעלה È„ÈŒÏÚהרוחניות À¿««¿≈»¬»
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c,האחר הצד כפיית ‰Ûebשל ÌÚ ‰„B·Ú‰ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»»¬»ƒ«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â.אותם ולזכך עליהם ‡Á„להתגבר Ïk ¯L‡ÎÂ ¿∆∆««¬ƒ¿«¬∆»∆»
„Á‡Â(ל‰Ê Ìi˜Èהגוף לגבי ¿∆»¿«≈∆

שלו, הפרטיים הבהמית ונפש

ÏL ˙eiÁ‰ ˙eÏÏk Ìb ÈÊ‡¬««¿»««∆
ÏÚz‰כללות ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«¬∆

„B·k ‡ÏnÈÂ ,‰M„˜Ïƒ¿À»¿ƒ»≈¿
ı¯‡‰ Ïk ˙‡ 'ÈÂ‰48, ¬»»∆»»»∆

˙BÓÈ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ¿
,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙e ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ««≈ƒ
העולם בכל יתגלה הוי' שכבוד

וזו eÓÏLe˙כולו ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿≈
,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»

.e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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כי a"iyz hay c"ei

הוי' לפני לרצֹון יהיּו ועלֿידיֿזה יקריב, - הּצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּומן
ּבּמאמר אדמּו"ר כ"ק ׁשּכתב ּוכמֹו מהוי'. ,46למעלה ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָ

ּדקּודׁשאֿ יקרא אסּתּלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּדכד
עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא47ּבריֿהּוא עלמין ּכל ּדסֹובב , ְְְְְְִִִֵֶָָָֻ

ּדאתּכפיא העבֹודה עלֿידי ימׁש עלמין, ּבכּלהּו ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻֻּבׁשוה
וכאׁשר הּבהמית. ונפׁש הּגּוף עם העבֹודה אחרא, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָסטרא

ואחד אחד ׁשלל)ּכל החּיּות ּכללּות ּגם אזי זה, יקּים ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכל את הוי' ּכבֹוד ויּמלא לקדּׁשה, ּתעלה הּזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻעֹולם

הּמתים,48הארץ ּותחּית הּמׁשיח ימֹות ּתכלית ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבימינּו. ּבמהרה העֹולמֹות, ּבריאת ּוׁשלמּות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּתכלית
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ל"ו.ל) פל"ז. תניא ראה

(46.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ א מציין47)פרק שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר כא.48)גם יד, שלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,·È¯˜È - Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ«¿≈»ƒ«»»ƒ«…«¿ƒ
BÓÎe .'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ 'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»¿«¿»≈¬»»¿

¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kLההילולאהריי"צ דיבורֿהמתחילÓ‡na46¯בעל ∆»««¿««¬»
יום תש"י, שבט יו"ד לקראת לאור להוציאו שמסר תש"י לגני באתי

‡˙ÈÙk‡הסתלקותו, „Îc¿«ƒ¿«¿»
‡¯Á‡ ‡¯ËÒהצד כאשר ƒ¿»«¬»

צד (שאינו [=הנגדי] האחר

הקדושה וצד נכנע הקדושה)

אזי È˜¯‡גובר ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰lÎa47מסתלק ¿À¿»¿ƒ
ברוך הקדוש של כבודו ועולה

העולמות, בכל ≈¿BÒc··הוא
‰ÂLa ‡e‰L ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆¿»∆

ÔÈÓÏÚ e‰lÎaהאלוקי האור ¿À¿»¿ƒ
ונעלה עלמין" כל ה"סובב

על ומקיף "סובב" אלא המיוחד עניינו לפי מהעולמות אחד בכל מהתלבשות

בשווה, העולמות ויתגלהCLÓÈכל ‰B·Ú„‰מלמעלה È„ÈŒÏÚהרוחניות À¿««¿≈»¬»
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c,האחר הצד כפיית ‰Ûebשל ÌÚ ‰„B·Ú‰ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»»¬»ƒ«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â.אותם ולזכך עליהם ‡Á„להתגבר Ïk ¯L‡ÎÂ ¿∆∆««¬ƒ¿«¬∆»∆»
„Á‡Â(ל‰Ê Ìi˜Èהגוף לגבי ¿∆»¿«≈∆

שלו, הפרטיים הבהמית ונפש

ÏL ˙eiÁ‰ ˙eÏÏk Ìb ÈÊ‡¬««¿»««∆
ÏÚz‰כללות ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆«¬∆

„B·k ‡ÏnÈÂ ,‰M„˜Ïƒ¿À»¿ƒ»≈¿
ı¯‡‰ Ïk ˙‡ 'ÈÂ‰48, ¬»»∆»»»∆

˙BÓÈ ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ¿
,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙e ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ««≈ƒ
העולם בכל יתגלה הוי' שכבוד

וזו eÓÏLe˙כולו ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿≈
,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»

.e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oikxr(iying meil)

äðùî
d`ian df ab`e ,oikxr ipica yiy `xnege `lew zx`an dpynd

:`xnege `lew mda yiy mipipr cer dpynda Léipicïéëøòoic ¥§£¨¦
`a minrtyì÷äì,jixrnd lre`ay minrtøéîçäì.eilråok §¨¥§©§¦§

ayicwnäfeçà äãN`a minrty oice ì÷äì`a minrt,øéîçäì §§¥£¨§¨¥§©§¦
åokúéîäL ãòenä øBLaz`,øéîçäìe ì÷äì ãáòäoke,ñðBàa §§©¨¤¥¦¨¤¤§¨¥§©§¦§¥

,òø íL àéöBîáe ,äzôîáe`a minrty oic mda yie ì÷äìminrt ¦§©¤§¦¥¨§¨¥
`aøéîçäì.[el` lk ex`eai wxtd jynda] §©§¦

:oikxray oicd zhxtn dpynd,ãöék ,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé¥¨£¨¦§¨¥§©§¦¥©
ãçàoia -éøòäLìàøNéaL äàpä úà Crlq d`n deyyeoia ¤¨¤¤¡¦¤©¨¤¤§¦§¨¥

jixrdyøeòkä úà[oigy dkene leepnk qe`n-]ìàøNéaLdeyy ¤©¨¤§¦§¨¥
,miyiy oa cre mixyr oan jxrpd m` ,mirlq dying wxïúBð¥

jixrndòìñ íéMîçfk `xwie) dxeza aevwd jxrd edfy ,ycwdl £¦¦¤©
.d`p jixrdyk lwine xerk jixrdyk xingn oicdy `vnp .(b

éøä øîà íàåieeyåéîcipelt ly,éìò,oikxr xikfd `leïúBð §¦¨©£¥¨¨¨©¥
ycwdlBéååL úàik ,cark xknidl deyy dn itk mc` eze` ly ¤¨§

`l` aevw epi` exeriye ,ycwdl xcep mzqk `ed 'ilr inc' xne`d
.xcpy dn itl ozep

àøîâ
:dpyna epipyãçà ,ãöék ,øéîçäìe 'åëå ì÷äì ïéëøòa Lé¥¨£¨¦§¨¥§©§¦¥©¤¨

éøòäL'åë Cozep l`xyiay xerkd z`e l`xyiay d`pd z` ¤¤¡¦
.rlq miying

:`xnbd dywn .jxrp epi` miakek caery dpyndn dgiken `xnbd
rnyn ,'d`pd z`' `le 'l`xyiay d`pd z`' epipyy dnn

yïéà ìàøNéa,[ok-],àì íéáëBk ãáBòala` ,jxrp l`xyi wx ik §¦§¨¥¦§¥¨¦Ÿ
,melk xn` `l 'ilr ipelt miakek caer jxr' xn` m`àîéìm`d - ¥¨
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g"nyz'd hay 'c ,`a zyxt zay zegiyn .c"qa

- מאידית תרגום -

מתברך‡ ומיניה – שלפני השבת הוא זה שבת .1

מו"ח דכ"ק ההסתלקותֿהילולא יום בשבט, עשירי -

אדמו"ר.
ההילולא, יום עם זה לשבת מיוחדת ושייכות
– ההילולא בעניני לעסוק מתחילים בשבת כבר שהרי,
בשבת ישראל מנהג עלֿפי ההנהגות פרטי כידוע

לתורה עליה ההילולא, ("נהרא2שלפני בזה וכיוצא ,3

ופשטיה") .4נהרא

צדיק, של הילולא ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שלו ההילולא ביום (ועלֿדרךֿזה הסתלקותו שביום
כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל שנה), מדי

חייו" ו"מתגלה5ימי למעלה, ונכללים ומאיר6עולים
ופועל . . למטה מלמעלה גילוי בקרב7בבחינת ישועות

הארץ".

ש"הנשיא הדור, נשיא של ההילולא ביום ובפרט
הכל" הרמב"ם8הוא ובלשון ישראל"9, קהל כל "לב

בשבת לכך וההכנות שלו ההילולא שיום מובן, –

שבדור. ואחד אחד לכל שייכים שלפניו

להצעה היסוד גם עשירי10וזהו שלפני שבשבת
לתורה אחד כל יעלה של11בשבט ההילולא יום שהרי ,

הכל". "הוא יהודי, לכל שייך הנשיא

הוא ההילולא יום שלפני שהשבת זו בשנה ובפרט
היתה תש"י) (בשנת ההסתלקות והרי בא, פרשת שבת

בא פרשת .12בשבת

(ובודאי בשבט עשירי שלפני שהשבת מובן ומזה
וצריכים רצון, ועת זכאי זמן הוא בשבט) עשירי ביום
ועבודתו" ותורתו מעשיו ב"כל להתחזק כדי לנצלם
הורנו אשר ישרה "בדרך ללכת ההילולא, בעל של

נצחֿסלהֿועד" באורחותיו ונלכה .13מדרכיו

לשון· בדיוק הביאור בהקדם יותר בפרטיות ויובן .
קהל כל "לב שהוא ונשיא למלך בנוגע הנ"ל הרמב"ם
כל שחיּות כשם בפשטות: הדבר שפירוש ישראל".
תלויה ישראל" קהל "כל חיּות כך בלב, תלויה הגוף

במלך.
תלויה הרי הגוף חיּות להבין: צריך שעדיין אלא

שבראש במוח משכן14בעיקר "עיקר ואדרבה: ,

שבראש במוחין לכל15הנשמה" חיּות נמשכת וממנו ,
ללב) (גם הגוף הרמב"ם16אברי מדמה מדוע כן, ואם .
למוח ולא ללב ?17מלך

העם את שמנהיג הוא המלך של ענינו לזה: ונוסף
יביאם" ואשר יוציאם "אשר הראש18– בדוגמת וזהו .
הגוף אברי כל את בכמה19המנהיג מצינו [ולכן

ב.1) סג, (זח"ב הבא דשבוע יומין כולהו מתברכין מיני' דשבת
א). פח,
ברכי2) סמ"ב. ט שער אפרים שער ראה – למפטיר טוב) (מה

.79 ע' המנהגיםֿחב"ד בס' הובא – סרפ"ד. או"ח שו"ע יוסף
(כמו להיארצייט הכנות עם הקשורים המנהגים לשאר בנוגע
להשלימם אפשר וכיו"ב) הצדקה בנתינת התורה, בלימוד הוספה
לתורה העלי' אבל השבת; שלאחרי השבוע בימי גם לקיימם ופשיטא
מתברך שמיני' מפני – (וי"ל היארצייט שלפני לשבת דוקא שייכת
הבא, וחמישי שני בקריאת להשלימו אפשר באם וצע"ג היארצייט),
שהעלי' את"ל (ואף בשלח פ' – בנדו"ד אחרת, בפרשה שהוא ובפרט
בשלח), בפרשת (שהיא מנחה דתפלת בקריה"ת להיות יכולה בשבת

פ' משבת חלק ה"ז (בנדו"ד)).a`מ"מ
א.3) נז, ב. יח, חולין
שם).4) המנהגים בס' (הובא חי לכל מועד בס' הובאו מהם כמה
(דש,5) בעומר הל"ג שער סידור וראה אֿב). (קמז, זך סי' אגה"ק

ועוד. בֿג).
א).6) (קמח, כח סי' אגה"ק
יב.7) עד, תהלים
כא.8) כא, חוקת פרש"י
ה"ו.9) פ"ג מלכים הל'
ואילך.10) 216 ס"ע חי"א בלקו"ש נדפס – שבט מר"ח במכתב

ואילך. קמב ע' ח"ד קודש אגרות ואילך. 95 ע' המנהגיםֿחב"ד ס'
אביו,11) של ליארצייט בקשר מו"ח כ"ק הצעת על שמיוסדת

קמא). ע' ח"א שלו קודש (אגרות נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר

שייכת12) שההסתלקות מובן אבל החודש, בימי שונה שהוא דאף
(שצריכים הפרשה כל קורין שבו השבת ביום ובפרט השבוע, לפ' גם
ס' חשון. ב' יום" "היום – אדה"ז כתורת הפרשה, עם "לחיות"
פרטית, בהשגחה הוא דבר כל והרי ואילך). 29 ע' תש"ב השיחות
(תהלים תמימים" ימי ה' "יודע נאמר שעליהם צדיקים, ימי ועאכו"כ

שרה). חיי ר"פ ב"ר וראה יח. לז,
א).13) (קכו, זך סי' אגה"ק
אoihily"תלת14) קנג, זח"ב – וכבדא" ולבא מוחא כו' אינון

א: פ, חדש זהר וראה (במדהנ"ע). א קלח, זח"א וראה (ברע"מ).
כו'.kln`תלתא אינון
(אף15) לב בלא לחיות עכ"פ) (לבע"ח אפשר דיעות שלכמה ועד

וראה עדֿעז. (סי' צבי החכם כדעת דלא ראש), בלי לחיות שאא"פ
סק"ד. ס"מ ופלתי כרתי לג. סי' מהרמ"ז שו"ת – ב) רכא, זח"ג

בהערה. 186 ע' תשי"א בסה"מ בהנסמן
פנ"א.16) תניא
לב17) בשם נקרא שהקב"ה לזה בנוגע דוגמתה משאלה להעיר

בין בההפרש הביאור ועיי"ש ד). לג, שה"ש (לקו"ת מוח בשם ולא
ולב. מוח
יז.18) כז, פינחס
(19" הראש נקרא שו"עjlnולכן א. סא, (שבת אבריו" כל על

(אף הלב על גם ס"ו), שם ובמהדו"ק ס"ד. ס"ב מהדו"ת או"ח אדה"ז
זח"ב – האברים לשאר בערך "מלך" בשם נקרא הלב גם שבפרטיות

א). רלה, סע"א. רלב, שם. ח"ג סע"ב. קטז,

g"nyz'd hay 'c ,`a zyxt zay zegiyn

"ראש" נקרא שהמלך מדמה20מקומות מדוע כן ואם ,[
ללב? המלך את הרמב"ם

בזה: הביאור לומר ויש

השפעת לגבי הגוף לאברי הלב שבהשפעת המעלה
מהלב מקבלים הגוף שאברי בכך היא אליהם המוח

החיּות.`dzeאת

הגוף לאברי (בגלוי) הנשפעת החיּות מהֿשאיןֿכן
"חיּות מקבל אבר שכל באופן היא שבראש, מהמוח
לראות העין ותכונתו, מזגו "כפי לו השייך וכח"

להלוך" והרגלים לדבר והפה לשמוע .21והאוזן

במוח המלובש הרצון שאפילו להוסיף: ויש
אףֿעלֿפי הנה האברים, כל את המנהיג שבראש,
הרצון – בשוה האברים בכל נמצא הרצון וגדר שענין
הראש", "להניע לרצון שוה הוא הרגל" "להניע

להשכילואפי לרצון – -22לו

שונים: רצונות הם שבפועל בפשטות מובן הנה
ה להניע הlbxרצון להניע רצון ,y`xרצון ,likydl.

אברי לכל הלב מן הנמשכת החיּות מהֿשאיןֿכן
אותה מקבלים האברים שכל באופן היא הגוף

דם23החיּות נמשך שמהלב בפשטות, שרואים וכפי .
הדם אותו האברים בכל – האברים .24לכל

הוא הדם "כי – החיּות מלובשת שבדם ומכיון
אותה25הנפש" נמשכת האברים שבכל מובן, הרי –

החיּות.

הוא שהמלך הרמב"ם שכתב מה יובן ועלֿפיֿזה
"alמנהיג שהמלך זה על נוסף כי – ישראל" קהל כל

צרכיו כל אליו ומשפיע העם, ואחד26את אחד (לכל

eikxv" נקרא זה שמצד ,(y`x"גם27הדור הוא הרי ,

העם אל ענינו) עיקר זהו שאדרבה, לומר, (ויש משפיע
epiprnבשוה לכולם נשפע שזה הוא, המלך) .28(של

התורה פרשיות לקריאת בנוגע שמצינו וכפי
הקב"ה, של שלוחו בתור ב"הקהל" קורא היה שהמלך

האֿל" דברי ["חכמים29"להשמיע ואחד אחד שלכל ,

לא כי המילות פירוש מבינים שאינם ואלה גדולים"
(ד)"דברי הענין אותו נשפע הקודש] בלשון מבינים

.29האֿל"

לנ‚ בנוגע מובן ומזה דור,. שבכל ישראל שיאי
[הן דורו לאנשי נותן נשיא שכל להוראות שבנוסף
גם הוא הרי פרטיות], הוראות והן כלליות הוראות
עלֿידי הנשיא), (של הוא מענינו עליהם משפיע
"אפס (עלֿכלֿפנים) לעשות להם שנותן הנתינתֿכח

מנהו" ושמץ בקודש.30קצהו מעבודתו
יש – ישראל" קהל כל "לב הוא שהנשיא ומכיון
מהנשיא מקבלים הדור שאנשי שהענינים לומר,
– הנשיא] של מהנהגתו שלמדים ה"הוראות" [ובפרט

הזה. הדור של המיוחד תפקידו הם הרי

הידוע ז"ל31ועלֿדרך רבותינו מאמר 32בפירוש

הנוגעת מצוה יש אחד שלכל טפי", זהיר הוי "במאי
ואור) זוהר מלשון (זהיר מאיר שבה במיוחד, אליו
לכל ה"שער" היא זו שמצוה ועד אלקי, האור ביותר
(כפשוטו) "זהיר להיות צריך שלכן שמקיים, המצוות

זו. במצוה טפי"

מהנהגתו„ ללמוד שיכולים המיוחדים מהענינים .

ההילולא (בעל דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
זה, לדורנו במיוחד הנוגעים ענינים – בשבט) דעשירי

כנ"ל:
אלא העבר, של ההישגים עם להסתפק לא א)
עם בעבודתו הן כו'. הזמן כל במשך בזה עוד להוסיף
המעיינות והפצת היהדות דהפצת בעבודה והן עצמו,

חוצה.

– "מלך" מהר"ת זהרkבlוחnולהעיר וניצוצי אורות ניצוצי (ראה בד
מ" אות הוא התיבה כל ראש והרי וש"נ), א. קנג, –לזח"ב .genם

במדב"ר20) כג. חוקת תנחומא – הדור" "ראש ועוד. יז. טו, ש"א
הם שנשמותיהם ישראל אלפי ראשי פ"ב: תניא וראה כח. פי"ט,
בכ"מ ממש"נ ולהעיר שבדורם. ישראל בני ראשי כו' ומוח ראש בבחי'

"`ypאתy`x.יב פ"ד, במדב"ר וראה כב. ד, נשא א. ד, במדבר – "

א'תשלה. ע' ו) (כרך נשא אוה"ת
פנ"א.21) תניא
ד"ה22) וראה ע"א). ריש (פו, מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ

נא יגדל ועתה ד"ה ואילך). רעג ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קרח ויקח
ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה רמחֿט). (ע' תרס"ח

ואילך). ב שיא,
סע"א.23) יג, במדבר לקו"ת ראה
הלב,24) אל חוזר ואח"כ כו' האברים כל אל מהלב והולך שסובב

כו' לו המסודר כסדרו תמיד כהלכתו הוא זה והילוך כשסיבוב ודוקא
שם. שה"ש לקו"ת וראה סל"א. (אגה"ק כו' בתכלית בריא האדם אזי

ועוד). תרס"ג. המלך עם ד"ה
כג.25) יב, ראה
בתחלתה.26) מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

(27.20 שבהערה מדרש
הלב28) (בדוגמת ענינים ב' יש אחד כל בעבודת גם שבפרטיות

לשמש נבראתי שאני – ישראל כל בעבודת המשותף דבר א) והמוח):
נשמה ע"י דוקא המיוחדת, שליחותו ב) בסופה). (קידושין קוני את

לומר חייב ואחד אחד "כל [ולכן שלו ומקום ובזמן שלו iliayaוגוף

על נוסף שלו: בתומ"צ וכן במשנה)], א לז, (סנהדרין העולם" נברא
חל לכאו"א יש – בכלל המצוות כל וקיום התורה בלימוד קוהחיוב

(כדלקמן טפי" בי' זהיר ד"הוה והמצוה בתורתך", חלקנו "ותן בתורה,
בפנים).
חגיגה.29) הל' סוף רמב"ם
א).30) (סג, פמ"ד התניא ל'
ועוד.31) .22 ע' ה'ת"ש השיחות ס' .240 ע' תש"ח סה"מ
ב.32) קיח, שבת



כג g"nyz'd hay 'c ,`a zyxt zay zegiyn

"ראש" נקרא שהמלך מדמה20מקומות מדוע כן ואם ,[
ללב? המלך את הרמב"ם

בזה: הביאור לומר ויש

השפעת לגבי הגוף לאברי הלב שבהשפעת המעלה
מהלב מקבלים הגוף שאברי בכך היא אליהם המוח

החיּות.`dzeאת

הגוף לאברי (בגלוי) הנשפעת החיּות מהֿשאיןֿכן
"חיּות מקבל אבר שכל באופן היא שבראש, מהמוח
לראות העין ותכונתו, מזגו "כפי לו השייך וכח"

להלוך" והרגלים לדבר והפה לשמוע .21והאוזן

במוח המלובש הרצון שאפילו להוסיף: ויש
אףֿעלֿפי הנה האברים, כל את המנהיג שבראש,
הרצון – בשוה האברים בכל נמצא הרצון וגדר שענין
הראש", "להניע לרצון שוה הוא הרגל" "להניע

להשכילואפי לרצון – -22לו

שונים: רצונות הם שבפועל בפשטות מובן הנה
ה להניע הlbxרצון להניע רצון ,y`xרצון ,likydl.

אברי לכל הלב מן הנמשכת החיּות מהֿשאיןֿכן
אותה מקבלים האברים שכל באופן היא הגוף

דם23החיּות נמשך שמהלב בפשטות, שרואים וכפי .
הדם אותו האברים בכל – האברים .24לכל

הוא הדם "כי – החיּות מלובשת שבדם ומכיון
אותה25הנפש" נמשכת האברים שבכל מובן, הרי –

החיּות.

הוא שהמלך הרמב"ם שכתב מה יובן ועלֿפיֿזה
"alמנהיג שהמלך זה על נוסף כי – ישראל" קהל כל

צרכיו כל אליו ומשפיע העם, ואחד26את אחד (לכל

eikxv" נקרא זה שמצד ,(y`x"גם27הדור הוא הרי ,

העם אל ענינו) עיקר זהו שאדרבה, לומר, (ויש משפיע
epiprnבשוה לכולם נשפע שזה הוא, המלך) .28(של

התורה פרשיות לקריאת בנוגע שמצינו וכפי
הקב"ה, של שלוחו בתור ב"הקהל" קורא היה שהמלך

האֿל" דברי ["חכמים29"להשמיע ואחד אחד שלכל ,

לא כי המילות פירוש מבינים שאינם ואלה גדולים"
(ד)"דברי הענין אותו נשפע הקודש] בלשון מבינים

.29האֿל"

לנ‚ בנוגע מובן ומזה דור,. שבכל ישראל שיאי
[הן דורו לאנשי נותן נשיא שכל להוראות שבנוסף
גם הוא הרי פרטיות], הוראות והן כלליות הוראות
עלֿידי הנשיא), (של הוא מענינו עליהם משפיע
"אפס (עלֿכלֿפנים) לעשות להם שנותן הנתינתֿכח

מנהו" ושמץ בקודש.30קצהו מעבודתו
יש – ישראל" קהל כל "לב הוא שהנשיא ומכיון
מהנשיא מקבלים הדור שאנשי שהענינים לומר,
– הנשיא] של מהנהגתו שלמדים ה"הוראות" [ובפרט

הזה. הדור של המיוחד תפקידו הם הרי

הידוע ז"ל31ועלֿדרך רבותינו מאמר 32בפירוש

הנוגעת מצוה יש אחד שלכל טפי", זהיר הוי "במאי
ואור) זוהר מלשון (זהיר מאיר שבה במיוחד, אליו
לכל ה"שער" היא זו שמצוה ועד אלקי, האור ביותר
(כפשוטו) "זהיר להיות צריך שלכן שמקיים, המצוות

זו. במצוה טפי"

מהנהגתו„ ללמוד שיכולים המיוחדים מהענינים .

ההילולא (בעל דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
זה, לדורנו במיוחד הנוגעים ענינים – בשבט) דעשירי

כנ"ל:
אלא העבר, של ההישגים עם להסתפק לא א)
עם בעבודתו הן כו'. הזמן כל במשך בזה עוד להוסיף
המעיינות והפצת היהדות דהפצת בעבודה והן עצמו,

חוצה.

– "מלך" מהר"ת זהרkבlוחnולהעיר וניצוצי אורות ניצוצי (ראה בד
מ" אות הוא התיבה כל ראש והרי וש"נ), א. קנג, –לזח"ב .genם

במדב"ר20) כג. חוקת תנחומא – הדור" "ראש ועוד. יז. טו, ש"א
הם שנשמותיהם ישראל אלפי ראשי פ"ב: תניא וראה כח. פי"ט,
בכ"מ ממש"נ ולהעיר שבדורם. ישראל בני ראשי כו' ומוח ראש בבחי'

"`ypאתy`x.יב פ"ד, במדב"ר וראה כב. ד, נשא א. ד, במדבר – "

א'תשלה. ע' ו) (כרך נשא אוה"ת
פנ"א.21) תניא
ד"ה22) וראה ע"א). ריש (פו, מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ

נא יגדל ועתה ד"ה ואילך). רעג ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קרח ויקח
ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה רמחֿט). (ע' תרס"ח

ואילך). ב שיא,
סע"א.23) יג, במדבר לקו"ת ראה
הלב,24) אל חוזר ואח"כ כו' האברים כל אל מהלב והולך שסובב

כו' לו המסודר כסדרו תמיד כהלכתו הוא זה והילוך כשסיבוב ודוקא
שם. שה"ש לקו"ת וראה סל"א. (אגה"ק כו' בתכלית בריא האדם אזי

ועוד). תרס"ג. המלך עם ד"ה
כג.25) יב, ראה
בתחלתה.26) מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

(27.20 שבהערה מדרש
הלב28) (בדוגמת ענינים ב' יש אחד כל בעבודת גם שבפרטיות

לשמש נבראתי שאני – ישראל כל בעבודת המשותף דבר א) והמוח):
נשמה ע"י דוקא המיוחדת, שליחותו ב) בסופה). (קידושין קוני את

לומר חייב ואחד אחד "כל [ולכן שלו ומקום ובזמן שלו iliayaוגוף

על נוסף שלו: בתומ"צ וכן במשנה)], א לז, (סנהדרין העולם" נברא
חל לכאו"א יש – בכלל המצוות כל וקיום התורה בלימוד קוהחיוב

(כדלקמן טפי" בי' זהיר ד"הוה והמצוה בתורתך", חלקנו "ותן בתורה,
בפנים).
חגיגה.29) הל' סוף רמב"ם
א).30) (סג, פמ"ד התניא ל'
ועוד.31) .22 ע' ה'ת"ש השיחות ס' .240 ע' תש"ח סה"מ
ב.32) קיח, שבת
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והן עצמו, עם בעבודתו (הן ה' בעבודת ענין כל ב)
בשמחה להיעשות צריך הזולת) על להשפיע בעבודה

לבב. ובטוב

להיות צריכה הזולת על ההשפעה לזה: ונוסף
הזולת. אצל גם ותענוג לשמחה שתגרום כזה, באופן

בשמו מרומזים אלו ענינים בעל33ושני של
יצחק": "יוסף – ההילולא

הן הזמן, כל להוסיף הוספה. מלשון – "יוסף"
ד"יוסף לעבודה בנוגע והן עצמו, עם לעבודה בנוגע

אחר" בן לי שהוא34ה' יהודי על ולפעול להשפיע ,

"בן" ממנו ולעשות ד"אחר" אם35במצב ועלֿדרךֿזה .
זה בענין גם שיהיה – "אחר" עדיין הוא אחד בענין

"בן".

ענין שכל ותענוג, צחוק מלשון – ו"יצחק"
ושמחה. תענוג מתוך יעׂשה ה' ֵֶָבעבודת

גם אלא לעצמו בנוגע רק לא זה, ותענוג וצחוק
ליהדות, לקרבו שצריכים לזה בנוגע (כנ"ל)
יראת מצד (לא תהיה ומצוות לתורה שהתקרבותו
הטוב שמרגיש עלֿידיֿזה אלא) בזה, וכיוצא העונש

ומצוות. בתורה שיש ותענוג טעם

השומע "כל שם על "יצחק", בשם מרומז זה וגם
לי" יהודי,36יצחק ילד עוד שנולד השומע" "כל –

שמחה אצלו מוסיף זה הרי ביהדות, שניתוסף כלומר,
ותענוג.

בזה:‰ ענין ועוד .
הגאולה עם קשורים יצחק") ("יוסף השמות שני

יו"ד37העתידה באות שניהם מתחילים [שלכן
עתיד]: בלשון המשמשת

הקב"ה שעתיד שם "על – ולגאולsiqedl"יוסף"
הרשעה ממלכות ישראל אותם38את שגאל כשם

שנית40דכתיב39ממצרים ה' יוסיף ההוא ביום והיה
וגו'" ;41ידו

כי עתיד, לשון – ל"יצחק" בנוגע ועלֿדרךֿזה
לבוא העליון"42לעתיד ותענוג ה"צחוק .43יתגלה

לגאולה ו"יצחק" ד"יוסף" שהשייכות לומר, ויש
זה מצד גם היא תהיהdceardyהעתידה לבוא דלעתיד

ו"יצחק": ד"יוסף" באופן

וללחום להתעסק יצטרכו לא לבוא שלעתיד מכיון
הטומאה רוח "ואת כי בלתיֿרצויים, ענינים ולבטל

הארץ" מן רק44אעביר העבודה תהיה במילא –

אל מחיל "ילכו גופא, בקדושה ("יוסף") להוסיף
ביותר"45חיל" נעלים "אורות .46להמשיך

יתקבלו בעולם, יפעלו שישראל הענינים וכל
ותענוג. שמחה מתוך אלא) כפיה, בדרך (לא בעולם

Âהידוע ועלֿפי יו"ד,47. באות המתחלת שתיבה
יש – (תמידות) הוה לשון והן עתיד לשון הן מורה
עתה ה' בעבודת ו"יצחק" ד"יוסף" שהענינים לומר,
שיהיו ו"יצחק" ד"יוסף" והענינים ותענוג) (הוספה

ושייכות: קשר ביניהם יש לעתידֿלבוא,
ב"מעשינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים כל

עתה עכשיו48ועבודתינו" העבודה עלֿידי ולכן, .

ומצוות בתורה (להוסיף ו"יצחק" ד"יוסף" באופן
לזמן באים ("יצחק")) ותענוג שמחה מתוך ("יוסף")
שיהיה העליון" ותענוג ול"צחוק ידו" שנית ה' ד"יוסף

העתידה. בגאולה

דורנו של המיוחד תפקידו היא זו עבודה ולכן
שתפקידו הגלות, של האחרון דור ג) סעיף (כנ"ל

הגאולה. את להביא

Êבנוגע לעיל האמור מכל וההוראה המסקנה .

לפועל:

לקו"א33) ראה – מהותו על ומורה אותו מחי' האדם ששם
וראה ג. מא, בהר לקו"ת סע"ג. ד, (להה"מ) או"ת סרמ"ד. (להה"מ)

בהערות. ואילך 35 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה
כד.34) ל, ויצא
א35) שפו, ויחי ואילך). א (רכ, שם ויצא עה"פ אוה"ת ראה

ואילך. א תט, ואילך. ב שצז, ואילך. א שצ, ואילך.
ו.36) כא, וירא
ביום37) ההילולא כיixiyrוגם – להגאולה שייכת (בשבט)

מספר הוא העבודהmlydעשרה שלימות על המורה ב), שער (פרדס
שלכן ועוד), ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך (ראה העתידה דגאולה
עשירית, פרה עשירית, (שירה ענינים בכמה דעשרה השלימות אז יהי'

ועוד). נימין. עשרה של כינור
שהוא38) "זרע המשיח, מלך על גם קאי אחר" בן לי ה' ו"יוסף

ממקום נהפך`xgבא "כשהרע כי ה), פכ"ג, (ב"ר המואבי' מרות ,"

ויצא אוה"ת – ספי"ד) ח"ד (עבוה"ק כו'" מזה גדול שבח אין לטוב
ב. תט, ב. שצז, ויחי ב. תתכז, א. רכ,

כמובן39) – והשעבוד הגלות מענין למעלה הי' עצמו יוסף וגם
ור ד. פ"א, (שמו"ר המדרש "כלמדברי ואילך) 238 ע' ח"כ לקו"ש אה

שיוסף ולהעיר כו'". מצרים של משוי להם הי' לא קיים הי' שיוסף זמן
ויחיjlnהוא בפרש"י הובא ח. פ"ב, במדב"ר יב. במדבר (תנחומא

שמקשר אליעזר דרבי במשנת ועיי"ש ז, פ"א, שמו"ר וראה יג. נ,
כבפנים). העתידה, אגאולה רומז שהוא זה עם יוסף של מלכותו

יא.40) יא, ישעי'
ה.41) פ"א, שמו"ר
אבינו42) אתה כי ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד ממאחז"ל ולהעיר

ועוד). הבאה. שבהערה בתו"א הובא ב. פט, (שבת
ג.43) כא, ויצא תו"א
ב.44) יג, זכרי'
או"ח45) אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות וראה ח. פד, תהלים
רסקנ"ה.
א).46) (קמה, סכ"ו אגה"ק
א.47) טו, בשלח פרש"י
רפל"ז.48) תניא
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בשבט) דעשירי ההילולא יום (לפני זו משבת החל
אלו [ובפרט יהודי כל צריך – זה שלאחרי ובימים
עמו להתאחד או אדמו"ר, מו"ח כ"ק את לראות שזכו
של ההילולא ליום להתכונן תורתו] לימוד עלֿידי

שבדור, ישראל" קהל כל "לב דורנו, נשיא

לפועל, ולהביאם טובות, החלטות קבלת עלֿידי
מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך בהליכה להתחזק
מלימוד החל נצחֿסלהֿועד", באורחותיו ונלכה
ההילולא שבעל כפי ובאופן בכלל, ותורה תורתו,
באופן להיות צריך יהודי של התורה שלימוד תבע,
ב"יחוד עמה שמתאחד (ועד תורה לומד הוא רק שלא

כו'" כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין ),49נפלא

להתנהג, עליו כיצד אותו מלמדת שהתורה אלא

מעשה" לידי שמביא תלמוד קיום50ו"גדול –

ההילולא שבעל הפעולות בכל ובפרט בהידור, המצוות
והפצת והיהדות התורה הפצת – ובכללות יסד,

חוצה. המעיינות

ובמיוחד:

בעוד שיעשו ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר
ומנהגים הענינים לכל המתאימות ההכנות את מועד
בפרטיות נדפסו (שכבר ההילולא יום עם )51הקשורים

כולל התורה, בלימוד הוספה היום; לתפילות בנוגע –
מיוחדת הוספה ההילולא; בעל של תורתו לימוד

וכו'; הצדקה, בנתינת

תהיינה ההילולא שביום לארגן עיקר: זה וגם ועוד
עם ד"ברוב באופן ומקום, מקום בכל התוועדויות

מלך" המקום52הדרת תנאי לפי מתאים מקום בכל –

שאפשר. כמה עד עם" "ברוב שיהיה בכדי והזמן

במיוחד להיות צריכות מועד בעוד לזה וההכנות
חל ההילולא יום כאשר זו, zayבשנה axraשבו ,

כיון עם", "ברוב התוועדות לערוך קשה ביום
כיון שבת, בליל ועלֿדרךֿזה לשבת. בהכנות שעסוקים
וכו', ביתו בני עם ביחד שבת סעודת לסעוד שצריך
הנמצאים לאלו רק מוגבל זה גם – השבת ביום ואפילו

מקום. בסמיכות

ומתי כיצד בהכנות להתחיל עתה כבר צריך ולכן
ההילולא יום שלאחרי בימים ההתוועדות ,53לערוך

ההילולא, ביום הן התוועדות שיעשו – טוב ומה
באופן – זה שלאחרי בימים והן שלמחרתו, בשבת או
באופן בזה, ישתתפו יהודים שיותר המתאים וזמן

מלך". הדרת עם ד"ברוב

יתחזקו ההילולא יום עם בקשר זו ובהתוועדות
כו'", מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך ללכת יחד כולם

הנ"ל, הפרטים בכל

בכל ועליה הוספה – ד"יוסף" באופן ובהדגשה:
מקיפה שמחה, מתוך – ו"יצחק" וקדושה, טוב עניני

מציאותו. כל את

(שמחה) ו"יצחק" (הוספה) ש"יוסף" ובאופן
מנצל שיהודי עלֿידיֿזה בעולם, חלקו את גם המקיפה

שמים" "לשם הרשות דעהו"54דברי דרכיך ,55ו"בכל

גופא בהם משתמש אלא) מהם, פורש (אינו שהוא
ו"דעהו" שמים" בזה56"לשם להתווסף צריך ואז .

שזה לכך והאפשרות הברכות הקב"ה נותן (ובודאי
חיי בבני ועוד, עוד ("יוסף"), מתמיד באופן יהיה)
הכל את מנצל שהוא כיון רויחי, ובכולם רויחי ומזוני

כו'. שמים לשם

"יוסף" של לשלימות קרובה הכנה נעשה וזה
"בא יהיה שאז והשלימה, האמיתית בגאולה ו"יצחק"

פרעה" כל57אל ואתגליין אתפריעו "דמיניה ,

העם"58נהורין" את פרעה בשלח ו"ויהי רק59, לא ,

עוזרים בעצמם וגלות פרעה אלא הגלות, ביטול
מהגלות יהודים ,60ו"שולחים"

ישיר" ל"אז העשירית61ועד השירה לא62, ו"שר ,
התורה" מן המתים לתחיית מכאן ישיר, אלא 63נאמר

עפר" שוכני ורננו ו"הקיצו בתוכם64– ההילולא ובעל ,
ובראשיתם,

בגופים. נשמות זה, דורנו יהודי כל – עמם וביחד
שכתוב "אל65ואףֿעלֿפי להיות צריך יהודי כל שאצל

פ"ה.49) תניא
ב.50) מ, קידושין
(51.10 שבהערה מכתב
כח.52) יד, משלי
וכיו"ב.iptlמשא"כ53) סיום להקדים נוהגים אין – ההילולא יום

מי"ב.54) פ"ב אבות
ו.55) ג, משלי
פ"ג).56) דיעות (הל' ברמב"ם היומי בשיעור שלומדים כמו
פרשתנו.57) ריש
א.58) רי, זח"א
ההילולא59) ויום זו, דשבת מנחה בתפלת שקורין – בשלח ר"פ

בשלח. פ' שבת בערב הוא
ג.60) סא, בשלח תו"א ראה
א.61) טו, בשלח
שם.62) בשלח מכילתא
שם.63) מכילתא ב. צא, סנהדרין
יט.64) כו, ישעי'
ב.65) קנב, שבת
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בשבט) דעשירי ההילולא יום (לפני זו משבת החל
אלו [ובפרט יהודי כל צריך – זה שלאחרי ובימים
עמו להתאחד או אדמו"ר, מו"ח כ"ק את לראות שזכו
של ההילולא ליום להתכונן תורתו] לימוד עלֿידי

שבדור, ישראל" קהל כל "לב דורנו, נשיא

לפועל, ולהביאם טובות, החלטות קבלת עלֿידי
מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך בהליכה להתחזק
מלימוד החל נצחֿסלהֿועד", באורחותיו ונלכה
ההילולא שבעל כפי ובאופן בכלל, ותורה תורתו,
באופן להיות צריך יהודי של התורה שלימוד תבע,
ב"יחוד עמה שמתאחד (ועד תורה לומד הוא רק שלא

כו'" כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין ),49נפלא

להתנהג, עליו כיצד אותו מלמדת שהתורה אלא

מעשה" לידי שמביא תלמוד קיום50ו"גדול –

ההילולא שבעל הפעולות בכל ובפרט בהידור, המצוות
והפצת והיהדות התורה הפצת – ובכללות יסד,

חוצה. המעיינות

ובמיוחד:

בעוד שיעשו ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר
ומנהגים הענינים לכל המתאימות ההכנות את מועד
בפרטיות נדפסו (שכבר ההילולא יום עם )51הקשורים

כולל התורה, בלימוד הוספה היום; לתפילות בנוגע –
מיוחדת הוספה ההילולא; בעל של תורתו לימוד

וכו'; הצדקה, בנתינת

תהיינה ההילולא שביום לארגן עיקר: זה וגם ועוד
עם ד"ברוב באופן ומקום, מקום בכל התוועדויות

מלך" המקום52הדרת תנאי לפי מתאים מקום בכל –

שאפשר. כמה עד עם" "ברוב שיהיה בכדי והזמן

במיוחד להיות צריכות מועד בעוד לזה וההכנות
חל ההילולא יום כאשר זו, zayבשנה axraשבו ,

כיון עם", "ברוב התוועדות לערוך קשה ביום
כיון שבת, בליל ועלֿדרךֿזה לשבת. בהכנות שעסוקים
וכו', ביתו בני עם ביחד שבת סעודת לסעוד שצריך
הנמצאים לאלו רק מוגבל זה גם – השבת ביום ואפילו

מקום. בסמיכות

ומתי כיצד בהכנות להתחיל עתה כבר צריך ולכן
ההילולא יום שלאחרי בימים ההתוועדות ,53לערוך

ההילולא, ביום הן התוועדות שיעשו – טוב ומה
באופן – זה שלאחרי בימים והן שלמחרתו, בשבת או
באופן בזה, ישתתפו יהודים שיותר המתאים וזמן

מלך". הדרת עם ד"ברוב

יתחזקו ההילולא יום עם בקשר זו ובהתוועדות
כו'", מדרכיו הורנו אשר ישרה "בדרך ללכת יחד כולם

הנ"ל, הפרטים בכל

בכל ועליה הוספה – ד"יוסף" באופן ובהדגשה:
מקיפה שמחה, מתוך – ו"יצחק" וקדושה, טוב עניני

מציאותו. כל את

(שמחה) ו"יצחק" (הוספה) ש"יוסף" ובאופן
מנצל שיהודי עלֿידיֿזה בעולם, חלקו את גם המקיפה

שמים" "לשם הרשות דעהו"54דברי דרכיך ,55ו"בכל

גופא בהם משתמש אלא) מהם, פורש (אינו שהוא
ו"דעהו" שמים" בזה56"לשם להתווסף צריך ואז .

שזה לכך והאפשרות הברכות הקב"ה נותן (ובודאי
חיי בבני ועוד, עוד ("יוסף"), מתמיד באופן יהיה)
הכל את מנצל שהוא כיון רויחי, ובכולם רויחי ומזוני

כו'. שמים לשם

"יוסף" של לשלימות קרובה הכנה נעשה וזה
"בא יהיה שאז והשלימה, האמיתית בגאולה ו"יצחק"

פרעה" כל57אל ואתגליין אתפריעו "דמיניה ,

העם"58נהורין" את פרעה בשלח ו"ויהי רק59, לא ,

עוזרים בעצמם וגלות פרעה אלא הגלות, ביטול
מהגלות יהודים ,60ו"שולחים"

ישיר" ל"אז העשירית61ועד השירה לא62, ו"שר ,
התורה" מן המתים לתחיית מכאן ישיר, אלא 63נאמר

עפר" שוכני ורננו ו"הקיצו בתוכם64– ההילולא ובעל ,
ובראשיתם,

בגופים. נשמות זה, דורנו יהודי כל – עמם וביחד
שכתוב "אל65ואףֿעלֿפי להיות צריך יהודי כל שאצל

פ"ה.49) תניא
ב.50) מ, קידושין
(51.10 שבהערה מכתב
כח.52) יד, משלי
וכיו"ב.iptlמשא"כ53) סיום להקדים נוהגים אין – ההילולא יום

מי"ב.54) פ"ב אבות
ו.55) ג, משלי
פ"ג).56) דיעות (הל' ברמב"ם היומי בשיעור שלומדים כמו
פרשתנו.57) ריש
א.58) רי, זח"א
ההילולא59) ויום זו, דשבת מנחה בתפלת שקורין – בשלח ר"פ

בשלח. פ' שבת בערב הוא
ג.60) סא, בשלח תו"א ראה
א.61) טו, בשלח
שם.62) בשלח מכילתא
שם.63) מכילתא ב. צא, סנהדרין
יט.64) כו, ישעי'
ב.65) קנב, שבת
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רבינו למשה הקדושֿברוךֿהוא של בציוויו בפרשתנו,

נאמר פסח, קרבן להם1על ויקחו הזה לחודש "בעשור :

נאמר ובהמשך לבית", שה אבות לבית שה "והיה2איש :

ושחטו הזה לחודש יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם

הבשר את ואכלו הערביים... בין ישראל עדת קהל כל אותו

יאכלוהו". מרורים על ומצות אש צלי הזה בלילה

פסח קרבן מצות את הרמב"ם מונה המצוות בספר

מצוות ביום3כשתי הפסח שה "לשחוט – האחת המצוה :

ושחטו יתעלה אמרו והוא הערביים בין בניסן עשר ארבעה

הערביים" בין ישראל עדת קהל כל –4אותו והשניה ,

בתנאיו מניסן עשר חמשה בליל הפסח כבש "לאכול

הזה...". בלילה הבשר את ואכלו אמרו והוא הנזכרים...

השאלה נשאלת כך את5על קבע בעצמו הרמב"ם :

פלוני6הכלל הענין כי מאמר בו לחכמים שבא מה ש"כל

אחת... מצוה הוא כי ברור הדבר זה, את זה מעכבין ופלוני

בחלק יגיע לא המבוקש התכלית כי לך יתבאר אשר כל וכן

הוא קבוצם כי ברור הדבר כן גם אז החלקים, מאלו אחד

ימנה" אשר פוסק7הענין פסח קרבן שלגבי כיון כך, אם .

קרבן מצות קיום ייתכן לא הפסח אכילת שללא הרמב"ם

אלא נאכל "אינו אשר פסח קרבן (על עליו "נמנו – פסח

כזית8למנויו" להם שיש ראשונים עליו, ונמנו אחרים וחזרו (

שלא עד שרבו ואחרונים שני, פסח מעשות ופטורים אוכלים

כזית בו פסחנמצא לעשות וחייבים אוכלין אינן אחד לכל

"מצוה9שני" הן ואכילתו הפסח ששחיטה להיות, צריך –

שונות? מצוות לשתי הרמב"ם זאת מחלק ומדוע אחת".

הדיעות לפי גם מכך: אינה10יותר הפסח שאכילת ,

מצות של ומטרתה מהותה הרי ההקרבה, את מעכבת

מתחילתו בא "לא פסח כי לאכילתו, קשורה הפסח הקרבת

לאכילה" נאכל11אלא בטומאה שבא "הפסח ולכן –

נצטוה"11בטומאה" לאכילה פסח עיקר "משנצטוה כי ,12

אחת? למצוה הדברים שני חוברו לא ומדוע –

הרמב"ם בן אברהם רבי כך על שהחלוקה13משיב ,

אחד, למועד קשורה שהשחיטה מפני היא מצוות לשתי

ארבעה ביום היא השחיטה מצות אחר: למועד – והאכילה

עשר חמשה בליל היא האכילה ומצות נוסף14עשר, וטעם .

שיש "מצוה היא הפסח שחיטת ביניהם: ולחלוקה לשוני

אחרות, עשה למצוות זהה אכילתו ואילו כרת", בה

פסח קרבן את הקריב אדם אם כרת: איננו עליהן שהעונש

מצות את קיים הוא ט"ו, בליל אכלו לא אך במועדו,

מכרת פטור והוא הפסח, להביא15שחיטת צריך אינו ואף ,

שני פסח .16קרבן
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ג.1) יב,

ח.2) ו. שם,

(מלבד3) המצות מוני כל מנו וכן הֿו. מצוה בחינוך וכ"ה נהֿנו. מ"ע

מז). מ"ע פערלא הרי"פ לדעת – הרס"ג

בשיטה וכן לקמן) כמסומן אתר (על לפסחים צל"ח עייג"כ לקמן בהבא –

גרשוני). (להרר"י מקובצת

כ"ה4) אבל כו'"* ושחטו .. אמרו "והוא התיבות ליתא שלפנינו בסהמ"צ

בכל שהרי מסתבר וכן ערבי). בל' בהמקור הובא (וכן וקאפאח העליר בהוצאת

ספר שבראש המצות במנין הביאו וכן מהכתוב. המקור הרמב"ם הביא המצות

היד.

ראה5) – החכמה במעין הקשה ועד"ז ה. סי' נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד

.23 הערה לקמן

יא.6) שורש סהמ"צ

קצת.7) ל' בשינוי הוא שלפנינו ובסהמ"צ שם. נסים מעשה בס' הובא כן

ב.8) נו, זבחים משנה

הבבלי9) ר"ד ב. עח, פסחים חכמים כדעת הי"ד. פ"ב ק"פ הל' רמב"ם

בשר דבנטמא ה"ב) פ"ד (שם הרמב"ם שפסק מה וגם הנ"ל, דין שם הביא

לקמן וראה שם). חכמים כדעת שני בפסח (וחייב הורצה לא הדם את וזרק

.16 הערה

ואילך.10) שם בפסחים ור"י ר"נ

ב.11) עו, פסחים משנה

אדם12) לאכילת פסח דעיקר במשנה): ב. (עח, שם ובפרש"י שם. פרש"י

לאכילה. אלא בא הפסח שאין שם: הרמב"ם ול' קאתי.

שם.13) נסים מעשה בספר

שווין.14) אינם שזמנם שמדגיש תטו) סי' – (בהשלם תה סי' ביראים ועיין

(וראה זו קושיא לתרץ שכוון ועוד) שם. לסמ"ג משה (ברית המפרשים וכ'

ועוד). שם. ראם תועפות

כרת15) דין כ' ה"ב ק"פ ובהל' נה, שבמ"ע הרמב"ם מלשון מבואר וכן

נו, במ"ע משא"כ כו'. בזמנו יקריבוהו ולא זה ציווי על שעובר ומי בפסח,

הרמב"ם. בדברי מכ"מ מוכח וכן שם. וברפ"ח

זה16) – ונמנו אחרים וחזרו עליו שנמנו שהדין שס"ל צ"ל ולפי"ז

היינו בשחיטתו, דין הוא כו' אוכלים אינן לכ"א כזית בו נמצא שלא שאחרונים

המינוי מתחילה חל לא כזית** בו לאכול ראויים אינם שחיטתו בעת דאם

ה"ב שבפ"ד הדין וגם רפ"ב). שם רמב"ם – למנויו אלא שוחטין (דאין שלהם

נתן ר' דעת על שנוסף לפי הוא הורצה לא זרק דאם הפסח בשר בנטמא שם,

ס"ל וזריקה, שחיטה בשעת לאכילה דחזי גברי שיהי' דבעינן שם דרב) (אליבא

אבל לאכילה, חזי יהי' הבשר שגם דבעינן שם) דרבנן (אליבא להרמב"ם

צפע"נ וראה ה"ד. פ"ג שם משנה בלחם גם וכ"כ מעכבא. לא בפועל האכילה

ב). (לז, הי"א פ"ב עניים מתנות הל'

.r"va df gipdy (`"wqeq bkx r"n) b"nql dyn zixaa d`xe ."ehgye" 'kd `iad `l t"w 'ld yixay f"ir (?zerha) dhnydd dnxbp ile`e (*

.my n"ka `aedk .mlek oia zifk lek`l :(dpyna) ` ,`v migqt i"yx zrck `le oihgey oi` zifk lek`l leki `"k oi` m`c (b"d a"t my) m"anxd zrc recike (**
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הרמב"ם בן אברהם רבי לפי ברור: הדבר אין עדיין אך

מעכבת בפועל הפסח אכילת אין הרמב"ם שלדעת מוסבר

היא הפסח אכילת זאת שבכל כיון אך המצוה, קיום את

לאכילה ראוי להיות חייב הוא ולפיכך שחיטתו, מטרת

להיחשב אלו פעולות שתי היו צריכות הקרבתו, בשעת

המצוות בשרשי עצמו הרמב"ם שכותב כפי אחת, 17כמצוה

יהיו פעמים זה, את זה מעכבין שאינן החלקים "שאפילו

אחד". הענין כשיהיה אחת מצוה

ואכילתו הפסח שחיטת למניין המובאת הסיבה גם

כי הסבר, דורשת השונה, מועדן עקב שונות מצוות כשתי

מצוות כמה מוצאים שונים18אנו פרטים קיום חובת אשר ,

זה את זה מעכבים הם ואין שונים, בזמנים חלה ,19שלהן

אחת כמצוה הרמב"ם אותם מחשיב זאת למרות .20אך
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ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡�˙·Â
המתעוררת נוספת שאלה הצגת ידי על יובנו הדברים

בתורה נאמר חטאת קרבן לגבי זה: "תשחט21בענין

זאת למרות אך יאכלנה", אותה המחטא הכהן החטאת...

בענין עשה כמצות החטאת אכילת את מונה הרמב"ם אין

אכילת עם יחד נכללת זו מצוה אלא עצמה, בפני החטאת

הקדשים הקדשים...22שאר בשר לאכול הכהנים "שצוה –

נגררת כן גם אכילתם קלים... קדשים כלומר קדשים ושאר

המצוה" את23אחר הרמב"ם מונה מדוע מובן ואינו –

המצוה בתוך כפרט ולא עצמה, בפני כמצוה הפסח אכילת

קדשים אכילת של הקדשים24הכללית מן הוא פסח שהרי ,

?25(הקלים)

בדיוק זאת מסביר עצמו הרמב"ם הוא: לכך ההסבר

הפסח בשר לאכול "שצונו oqipnלשונו xyr dyng lila

mixkfpd ei`pzaאחד בבית ושיאכל צלי שיהיה והוא

הבשר את ואכלו אמרו והוא ומרורים מצות על ושיאכל

יאכלוהו" מרורים על ומצות אש צלי הזה .26בלילה

לגבי וסייגים תנאים מספר קובעת שהתורה בכך כלומר,

שם אשר חטאת, כבקרבן שלא הפסח, אכילת מצות

וכך יאכלנה", אותה המחטא "הכהן בפשטות נאמר

אכילת חובת את התורה מפרידה בכך אחרים, בקרבנות
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ו)הרמב"ם, (רבנן דברי בפירוש כן ס"ל לא הבבלי שר"ד או צ"ל, ולפי"ז

(שלדעתו מז מ"ע לרס"ג בסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור בזה שהאריך וכמו

בזה אנוס הי' לא ואם מעכבא, פסח דאכילת ס"ל והר"י, ורש"י הבבלי הר"ד

שהיא מורה מעכב) אין (שבפועל בזה עיכוב דגם שס"ל או כרת), חייב גם

בפנים). (כדלקמן אחת מצוה

כו'17) ר"נ לדעת שגם שם, הבבלי ר"ד וכמ"ש יא. שורש סהמ"צ

אחת. מצוה שהיא מוכח מעכב אינו שאכילתו

קטורת18) ערביים, ובין בבוקר תמידים וערבית, שחרית בק"ש כו'.כמו

וזמנה19) זו את זו מעכבות אינן מצות שהן .." סהמ"צ: בסוף הרמב"ן ל'

מצות. לשתי מנאן ולכן זו". של זמנה לא זו של

לט.20) מ"ע – תמידין כח. מ"ע – קטורת יוד. מ"ע – ק"ש* בסהמ"צ:

(21.(23 (כבהערה המעיה"ח הביא אלה כתובים יחֿיט. ו, צו

פט.22) מ"ע

כתיב23) נמי "ובחטאת החכמה מעין בדברי גם לפרש צריך כן לכאו'

ובשלמים באשם וכן יאכלנה אותה המחטא הכהן וכתיב החטאת תשחט

מנה הרמב"ם דהרי ותמוה: מצות". לשני והאכילה השחיטה נחשבו לא ואפ"ה

כו' הנזכר התואר על חטאת קרבן מעשה שיהי' סד) (מ"ע בפ"ע במ"ע

קמ, מצוה ובחינוך סהֿסו. (מ"ע ובשלמים באשם וכן קלח). מצוה (ובחינוך

כוונתו ועכצ"ל אכילתם**, קב) ובחינוך פט. (מצוה בפ"ע במ"ע ומנה קמא),

אכילת מנה הרמב"םk"`שלא לדעת קאי לא שבזה או בפ"ע, מצוה

(והחינוך).

קדשים דאכילת במ"ע תוכלל פסח אכילת שגם (לא היא קושייתו אמנם

למה דעתי לפי טעם "וצריך הבבלי): הר"ד קושיית ע"ד כ"א בפנים, כהקושיא

אכילתו על מצווים שאנו אחרי מצות לשני ואכילתו הפסח שחיטת למנות יש

לכזית (א"א זה ומל' (כנ"ל)". כו' נמי ובחטאת שחיטה בלא בשר לכזית א"א

בנוגע היא שקושייתו משמע כו') נמנהezhigylבשר כו' בחטאת משא"כ ,

ה'). רמ"ע שיק מהר"ם (ראה שחיטתו ולא החטאת מעשה

זה24) רק היא קדשים אכילת מצות אם צ"ע: בזה הרמב"ם שדעת ואף

("הקדשים רפ"י מעה"ק בהל' מלשונו וכדמוכח לכהנים, oilke`yשנאכלת

mipdkd oze`ד"ה א נט, פסחים רש"י (כדעת לבעלים שנאכלת זה גם או ("

בית קב. מצוה מנ"ח בזה ראה – א) מ"ע לסהמ"צ בהשלמות וברמב"ן בשאר.

ועי' שם: מל' (ולהעיר ב. ט, נדרים צפע"נ קסב. קנח. כלל א מ"ע האוצר

דאכילת בסהמ"צ רבינו ועודmixfמש"כ פט. מ"ע חמד"י כו'). קלים בקדשים

לא למה קק"ל שהיא ומכיון מצוה היא פסח שאכילת מובן אופן בכל הרי –

גם הרי בפ"ע ציווי ע"ז שיש (דאף קדשים דאכילת הכללית במ"ע נכלל

בפ"ע). ציווי בכ"א יש ואשם בחטאת

פרט25) היא ק"פ אכילת דמצות נאמר אם בין להקשות יש זו קושיא

כהנים דבאכילת אף וכו' בחטאת גם דהרי הבבלי), ר"ד (כסברת בהקרבתו

כחלק ולא קדשים דאכילת במ"ע נכלל שם) בסהמ"צ (כמ"ש הכפרה נשלמה

שאינו הרמב"ם בן ר"א דעת לפי וגם .23 הערה כנ"ל כו' הקרבה ממעשה

במ"ע שתוכלל אפשר קדשים אכילת שהיא מכיון הפסח, הקרבת ממצות חלק

רק (לא קדשים כקק"ל).xxbpkדאכילת המצוה אחר

מצות26) עשר חמשה בליל הפסח בשר "אכילת ק"פ מהל' ברפ"ח וכן

וכן יאכלוהו". .. הבשר את "ואכלו שנאמר הכתוב המשך כל הביא עשה"

מצה על הפסח בשר "לאכול כ' מהרמב"ם) (שג"ז ק"פ הל' לפני כשמנאן

שנכתב (אף היד ס' שבראש המצוות במנין וגם עשר". חמשה בליל ומרור

עשר חמשה בליל צלי הפסח בשר "לאכול וכ'): דייק נמרץ, הכי בקיצור

על "ומצות הכתוב לסיום גם שכוונתו ופשוט וגו'". הבשר את ואכלו שנאמר

המצוות ובמנין "צלי" השמיט ק"פ הל' שלפני מה וצע"ק יאכלוהו". מרורים

בפירוש. ומרורים מצות כ' לא שם

r"n l"d meia dpnf oi` dlil lye dlila dpnf oi` mei lyc oeik n"n ,dlild lk dpnf dlil ly y"we meid lk dpnf mei ly y"wc l"z` 'it`c :mye .ai 'iq `"b`y d`x (*

.b"fdy

dyn zixaa oke) zg` devna (ezlik`e eziiyr) lkd dpn z`hgay g"dirn ziiyewa qtzy (a"q `"g) ield ziaa (t"kr (jepigde) m"anxd zrca) k"yna r"v f"tre (**

zevnn '` hxt ezlik` ied d"yne mc`d lr `le lk`p oaxwd 'idiy wx devn ied `l zepaxwd lkac uxiz f"re (zg`l dpnp k"r '` onfa dlik`e dhigyc oeik :'ky my

.r"ta zillk r"n `l` ,oaxwd dyrnn hxt epi` mipdkl ezlik` zevn (jepigde) m"anxdl ixdy ± (mc`d lr aeigd ied gqta la`) oixeni` zxhwd enke oaxw eze`ay
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הרמב"ם בן אברהם רבי לפי ברור: הדבר אין עדיין אך

מעכבת בפועל הפסח אכילת אין הרמב"ם שלדעת מוסבר

היא הפסח אכילת זאת שבכל כיון אך המצוה, קיום את

לאכילה ראוי להיות חייב הוא ולפיכך שחיטתו, מטרת

להיחשב אלו פעולות שתי היו צריכות הקרבתו, בשעת

המצוות בשרשי עצמו הרמב"ם שכותב כפי אחת, 17כמצוה

יהיו פעמים זה, את זה מעכבין שאינן החלקים "שאפילו

אחד". הענין כשיהיה אחת מצוה

ואכילתו הפסח שחיטת למניין המובאת הסיבה גם

כי הסבר, דורשת השונה, מועדן עקב שונות מצוות כשתי

מצוות כמה מוצאים שונים18אנו פרטים קיום חובת אשר ,

זה את זה מעכבים הם ואין שונים, בזמנים חלה ,19שלהן

אחת כמצוה הרמב"ם אותם מחשיב זאת למרות .20אך
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ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡�˙·Â
המתעוררת נוספת שאלה הצגת ידי על יובנו הדברים

בתורה נאמר חטאת קרבן לגבי זה: "תשחט21בענין

זאת למרות אך יאכלנה", אותה המחטא הכהן החטאת...

בענין עשה כמצות החטאת אכילת את מונה הרמב"ם אין

אכילת עם יחד נכללת זו מצוה אלא עצמה, בפני החטאת

הקדשים הקדשים...22שאר בשר לאכול הכהנים "שצוה –

נגררת כן גם אכילתם קלים... קדשים כלומר קדשים ושאר

המצוה" את23אחר הרמב"ם מונה מדוע מובן ואינו –

המצוה בתוך כפרט ולא עצמה, בפני כמצוה הפסח אכילת

קדשים אכילת של הקדשים24הכללית מן הוא פסח שהרי ,

?25(הקלים)

בדיוק זאת מסביר עצמו הרמב"ם הוא: לכך ההסבר

הפסח בשר לאכול "שצונו oqipnלשונו xyr dyng lila

mixkfpd ei`pzaאחד בבית ושיאכל צלי שיהיה והוא

הבשר את ואכלו אמרו והוא ומרורים מצות על ושיאכל

יאכלוהו" מרורים על ומצות אש צלי הזה .26בלילה

לגבי וסייגים תנאים מספר קובעת שהתורה בכך כלומר,

שם אשר חטאת, כבקרבן שלא הפסח, אכילת מצות

וכך יאכלנה", אותה המחטא "הכהן בפשטות נאמר

אכילת חובת את התורה מפרידה בכך אחרים, בקרבנות
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ו)הרמב"ם, (רבנן דברי בפירוש כן ס"ל לא הבבלי שר"ד או צ"ל, ולפי"ז

(שלדעתו מז מ"ע לרס"ג בסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור בזה שהאריך וכמו

בזה אנוס הי' לא ואם מעכבא, פסח דאכילת ס"ל והר"י, ורש"י הבבלי הר"ד

שהיא מורה מעכב) אין (שבפועל בזה עיכוב דגם שס"ל או כרת), חייב גם

בפנים). (כדלקמן אחת מצוה

כו'17) ר"נ לדעת שגם שם, הבבלי ר"ד וכמ"ש יא. שורש סהמ"צ

אחת. מצוה שהיא מוכח מעכב אינו שאכילתו

קטורת18) ערביים, ובין בבוקר תמידים וערבית, שחרית בק"ש כו'.כמו

וזמנה19) זו את זו מעכבות אינן מצות שהן .." סהמ"צ: בסוף הרמב"ן ל'

מצות. לשתי מנאן ולכן זו". של זמנה לא זו של

לט.20) מ"ע – תמידין כח. מ"ע – קטורת יוד. מ"ע – ק"ש* בסהמ"צ:

(21.(23 (כבהערה המעיה"ח הביא אלה כתובים יחֿיט. ו, צו

פט.22) מ"ע

כתיב23) נמי "ובחטאת החכמה מעין בדברי גם לפרש צריך כן לכאו'

ובשלמים באשם וכן יאכלנה אותה המחטא הכהן וכתיב החטאת תשחט

מנה הרמב"ם דהרי ותמוה: מצות". לשני והאכילה השחיטה נחשבו לא ואפ"ה

כו' הנזכר התואר על חטאת קרבן מעשה שיהי' סד) (מ"ע בפ"ע במ"ע

קמ, מצוה ובחינוך סהֿסו. (מ"ע ובשלמים באשם וכן קלח). מצוה (ובחינוך

כוונתו ועכצ"ל אכילתם**, קב) ובחינוך פט. (מצוה בפ"ע במ"ע ומנה קמא),

אכילת מנה הרמב"םk"`שלא לדעת קאי לא שבזה או בפ"ע, מצוה

(והחינוך).

קדשים דאכילת במ"ע תוכלל פסח אכילת שגם (לא היא קושייתו אמנם

למה דעתי לפי טעם "וצריך הבבלי): הר"ד קושיית ע"ד כ"א בפנים, כהקושיא

אכילתו על מצווים שאנו אחרי מצות לשני ואכילתו הפסח שחיטת למנות יש

לכזית (א"א זה ומל' (כנ"ל)". כו' נמי ובחטאת שחיטה בלא בשר לכזית א"א

בנוגע היא שקושייתו משמע כו') נמנהezhigylבשר כו' בחטאת משא"כ ,

ה'). רמ"ע שיק מהר"ם (ראה שחיטתו ולא החטאת מעשה

זה24) רק היא קדשים אכילת מצות אם צ"ע: בזה הרמב"ם שדעת ואף

("הקדשים רפ"י מעה"ק בהל' מלשונו וכדמוכח לכהנים, oilke`yשנאכלת

mipdkd oze`ד"ה א נט, פסחים רש"י (כדעת לבעלים שנאכלת זה גם או ("

בית קב. מצוה מנ"ח בזה ראה – א) מ"ע לסהמ"צ בהשלמות וברמב"ן בשאר.

ועי' שם: מל' (ולהעיר ב. ט, נדרים צפע"נ קסב. קנח. כלל א מ"ע האוצר

דאכילת בסהמ"צ רבינו ועודmixfמש"כ פט. מ"ע חמד"י כו'). קלים בקדשים

לא למה קק"ל שהיא ומכיון מצוה היא פסח שאכילת מובן אופן בכל הרי –

גם הרי בפ"ע ציווי ע"ז שיש (דאף קדשים דאכילת הכללית במ"ע נכלל

בפ"ע). ציווי בכ"א יש ואשם בחטאת

פרט25) היא ק"פ אכילת דמצות נאמר אם בין להקשות יש זו קושיא

כהנים דבאכילת אף וכו' בחטאת גם דהרי הבבלי), ר"ד (כסברת בהקרבתו

כחלק ולא קדשים דאכילת במ"ע נכלל שם) בסהמ"צ (כמ"ש הכפרה נשלמה

שאינו הרמב"ם בן ר"א דעת לפי וגם .23 הערה כנ"ל כו' הקרבה ממעשה

במ"ע שתוכלל אפשר קדשים אכילת שהיא מכיון הפסח, הקרבת ממצות חלק

רק (לא קדשים כקק"ל).xxbpkדאכילת המצוה אחר

מצות26) עשר חמשה בליל הפסח בשר "אכילת ק"פ מהל' ברפ"ח וכן

וכן יאכלוהו". .. הבשר את "ואכלו שנאמר הכתוב המשך כל הביא עשה"

מצה על הפסח בשר "לאכול כ' מהרמב"ם) (שג"ז ק"פ הל' לפני כשמנאן

שנכתב (אף היד ס' שבראש המצוות במנין וגם עשר". חמשה בליל ומרור

עשר חמשה בליל צלי הפסח בשר "לאכול וכ'): דייק נמרץ, הכי בקיצור

על "ומצות הכתוב לסיום גם שכוונתו ופשוט וגו'". הבשר את ואכלו שנאמר

המצוות ובמנין "צלי" השמיט ק"פ הל' שלפני מה וצע"ק יאכלוהו". מרורים

בפירוש. ומרורים מצות כ' לא שם

r"n l"d meia dpnf oi` dlil lye dlila dpnf oi` mei lyc oeik n"n ,dlild lk dpnf dlil ly y"we meid lk dpnf mei ly y"wc l"z` 'it`c :mye .ai 'iq `"b`y d`x (*

.b"fdy

dyn zixaa oke) zg` devna (ezlik`e eziiyr) lkd dpn z`hgay g"dirn ziiyewa qtzy (a"q `"g) ield ziaa (t"kr (jepigde) m"anxd zrca) k"yna r"v f"tre (**

zevnn '` hxt ezlik` ied d"yne mc`d lr `le lk`p oaxwd 'idiy wx devn ied `l zepaxwd lkac uxiz f"re (zg`l dpnp k"r '` onfa dlik`e dhigyc oeik :'ky my

.r"ta zillk r"n `l` ,oaxwd dyrnn hxt epi` mipdkl ezlik` zevn (jepigde) m"anxdl ixdy ± (mc`d lr aeigd ied gqta la`) oixeni` zxhwd enke oaxw eze`ay
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שחיטת לגבי גם וכך עצמה. בפני כמצוה קרבן27הפסח

.28פסח

בן אברהם רבי דברי לתוכן ובהתאמה אחרות, במילים

ובהקשר ביחד נאמרה השחיטה שמצות כיון הרמב"ם:

המיוחד עםdlלזמן ביחד ונאמרה כרוכה האכילה ומצות ,

המיוחד אחר מסויימיםdlזמן אכילה תנאי ועם מובן29, ,

אכילתו מועד לבין הפסח שחיטת מועד שבין שההבדל

הקיים הקדשים, באכילת כללי ענין במצוהlinn`אינו גם

צריך הקרבתם שזמן הקרבנות לגבי לנאמר (בדומה זו

ביום דוקא במצוה30להיות דוקא תנאי זהו אלא וכדומה),

בשחיטתה קשורה הפסח שחיטת מצוה – "31זו meiaדוקא

xyr drax`בניסןmiiaxrd oia"32מצות של מהותה ואילו ,

לקיימה בחובה דוקא כרוכה הפסח חמשהlilaאכילת

כך ומשום לעיל. המוזכרים האחרים ובתנאים בניסן 33עשר

שונות. כמצוות הן נחשבות

.„
˙ËÈÁ˘ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ÔÓÊ· ˙ÂÏ˙‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Â ÁÒÙ‰
רגל הוא הרמב"ם לדעת אשר שני, פסח קרבן בענין גם

ראשון) מפסח (בנפרד עצמו בין34בפני הרמב"ם מפריד ,

נפרדות מצוות כשתי זאת ומונה אכילתו, לבין .35שחיטתו

לגבי לעיל שצויינה סיבה אותה לפי מובן זה דבר גם

מצות "על להיות צריכה האכילה ראשון: פסח קרבן

שני36ומרורים" פסח אכילת מצות מהות וזוהי ,37.
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לחודש27) עשר בארבעה הפסח את לשחוט "מ"ע ק"פ הל' בריש וכן

הפסח את "לשחוט שלפנ"ז המצות ובמנין חצות". אחר אבלepnfaניסן ."

קהל כל אותו ושחטו שנאמר הפסח "לשחוט כ' היד ס' שלפני המצות במנין

הכ'. סיום על סמך וכנראה זמנו. כ' ולא גו'".

בתחילתו.28) שם פערלא הר"פ בביאור עד"ז ראה

בהמצות29) משא"כ – המצוה עצם עם ביחד נאמר כ"א שזמן והיינו

חמד"י (ראה הזמנים בב' להם א' שתוכן מכיון (20 ,18 (הערה לעיל שהובאו

בסהמ"צ ראה הזמנים, מפרט ואח"כ א' בציווי שלהם הציווי נאמר נו) במ"ע

עליו והקטיר קטורת: ובקומך; בשכבך ואח"כ בם, ודברת (בק"ש: במקומן

להקריב תשמרו .. לחמי קרבני את בתמידין: גו'; בבקר (ואח"כ) קטורת אהרן

מהכ' שהביאו שם סהמ"צ לפי וגם גו'. בבוקר תעשה אחד הכבש את (ואח"כ)

היא שהמצוה נאמר מתחילה הרי ליום", זמנםk"g`eליוםmipy"שנים מפרש

סוף סופרים קנאת יא. שורש בסהמ"צ שמח לב ראה גו'"). אחד הכבש "את

בסופו. גֿד מ"ע הרי"פ ביאור לט. ובמ"ע ט' שורש

דפסחים30) (רפ"ו לק"פ בנוגע שפרש"י ומה מעה"ק. מהל' רפ"ד רמב"ם

צוותו ביום דכתיב ביום אלא אפשר "אי – דמו וזריקת שחיטתו ד"ה ב) סה, –

הזמן כי פירושו, בהתחלת העתיקו שלכן דמו זריקת בשביל לזה הוצרך כו'",

ב" רק נאמר הערבים בין ג)ehgyeדי"ד ט, (בהעלותך מש"כ וגם אותו".

ע הערבים"בארבעה בין הזה בחודש יום `ezeשר eyrzהנאמר על קאי הרי ,"

רק בפרשתנו מפורש ובתורה לפנ"ז. דהכ'dhigydבתורה כאן רמב"ן וראה .

ד"ה יז סי' שאג"א בארוכה ראה שחיטה. בזמן מדובר פסח קרבן הקרבת בזמן

אבאר. ועתה

דפרשתנו31) הכ' דוקא הביא שהרמב"ם מה בפשטות מובן ועפ"ז

בנ"י ויעשו ב) (ט, דבהעלותך הכ' ולא שחיטתו, על כמ"ע גו'" אותו "ושחטו

דוקא כי שם, משה בברית שהקשה כמו (שם), כהיראים במועדו, הפסח את

אכילתו על הציווי נאמר ולאח"ז זמנו נאמר השחיטה עם דביחד – דילן מכתוב

מפורש שלא בהעלותך בפ' משא"כ וגדרה, היא בפ"ע דמצוה ידעינן –

ציווי (כ"א אכילתו על הציווי לפ"ר) (בנוגע בכלל שם נזכר לא וגם שחיטתו

אותו"). תעשו .. בנ"י "ויעשו כללי

מעשה כל היא ישראל של ק"פ מצות (והבה"ג) היראים שלדעת אלא

הביא לא ולכן שם, כמ"ש – אימוריו והקטרת דמו זריקת שחיטתו – הפסח

היא מישראל כ"א על המצוה הרמב"ם ולדעת "ויעשו". כ"א ושחטו הכ'

לא להקריבו גמרו לא שאם (אלא "ושחטו" הכ' דוקא הביא ולכן שחיטתו,

הערה וראה – כרת) מחיוב נפטר ולא ישראל, של "ושחטו" מצות נתקיים

הבאה. ובהערה שלפנ"ז

הרי – מצרים בפסח אלא דורות בפסח נאמר לא ד"ושחטו" שהקשה ומה

וראה מצרים. לפסח בנוגע זו בפרשה מהנאמר רק למדין בפסח מצות כו"כ

כדֿכה. שם, (ובפרש"י). יז שם, שם). ופרש"י (ובמכילתא יד יב, פרשתנו

מג. יב, שם ראב"ע ט. יב, שם רמב"ן מז. יב, עה"פ ופרש"י מכילתא

מ"ע32) מנה שבפסח מה גם מובן כבחטאתzhigycועפ"ז ולא הפסח,

כי – (23 הערה לעיל (ראה כו' החטאת מעשה ד(כל) המצוה שמנה כו'

מעשי פרטי ולא בק"פ בתורה מפורשת השחיטה שרק הפשוט, על [נוסף

(סהמ"צ הרמב"ם מ"ש וע"פ מעשיהם, פרטי שמפורשים כו' כבחטאת הקרבתו

הרי] המצות, במנין מנה לא מדות בי"ג דהנלמד ב') שורש

הכתוב כל' גברא), (חובת מישראל כ"א על היא שחיטתו מצות בפסח

עה"פ. ברש"י) (הובא מכילתא (ראה ישראל" עדת קהל כל אותו "ושחטו

הכהן וקבל ישראל שחט א: סד, פסחים ממשנה ולהעיר וש"נ. ב. מא, קדושין

הבאת היא הבעלים על שמצוה כו' בחטאת משא"כ שם). ושפ"א ובפרש"י כו'.

ושאר כו' והשחיטה ואילך), סט מ"ע (סהמ"צ כו'" שיקריב "שצונו כו' הקרבן

מעשה כמצות ביחד הכל נחשב ולכן הקרבתו במעשה כפרטים נאמרו הפרטים

פסח ד"ה ב ז, פסחים רש"י ראה אבל ואילך). סד מ"ע (סהמ"צ הקרבן

שם)). (ובהמובא בסופו ה' מצוה מנ"ח (וראה וקדשים

לפרש"י (ויתאים אפ"ל נכללתאו הקרבנות בשאר דהשחיטה הנ"ל)

עצמו הקרבן מעשה ומצות ואילך). סט (מ"ע הבעלים שעל הקרבתו במצות

בזר כשרה – שחיטה משא"כ ואילך, מקבלה שהיא כהונה למצות שייכת

וראה המוקדשין)*, פסולי מהל' רפ"א ה"ו. פ"ט מקדש ביאת הל' (רמב"ם

לא אבל יב. בשורש סופרים) קנאת טבא, מרגניתא שמח, (לב סהמ"צ מפרשי

מנה הקרבנות שבכל רפ"ט) רפ"ז. (רפ"ו. מעה"ק בהל' מלשונו כן משמע

ואילך) סד (מ"ע שם בסהמ"צ מלשונו וגם עצמו. הקרבן במעשה שחיטתו

) הקרבן מעשה ממצות שהיא שייךepevyמשמע ולא כו') קרבן מעשה שיהי'

הרמב"ם מדברי ולהעיר קמא). קמ. קלח. מצוה בחינוך (משא"כ כהונה למצות

"אלו סו): במ"ע כ' ושלמים אשם חטאת עולה קרבן מעשה שמנה (לאחר

או יחיד יקריבו בהמה קרבנות כל כי כולם הקרבנות מעשה הם .. הארבעה

הפסח. מעשה גם בזה נכלל ואולי צבור".

בכמה33) כמ"ש קדשים אכילת מצות גם פסח באכילת יש זה ומלבד

בכללי (הובא סכ"ד ח"ב צפע"נ שו"ת סנ"א. ח"ג הלוי בית – אחרונים

ערכין הל' צפע"נ וראה ובכ"מ. ה"א. פ"ו חו"מ הל' או"ש ר). ע' ח"ב התוה"מ

ואילך). סע"ג (לד, הי"ג פ"ג

נז.34) מ"ע סהמ"צ ק"פ. מהל' רפ"ה – בפ"ע למ"ע נמנה שלכן

שפֿשפא.35) מצוה חינוך נזֿנח. מ"ע

יא.36) שם, בהעלותך

מאייר37) עשר חמשה בליל שני פסח בשר לאכול "שצונו שם בסהמ"צ

לפני היד: ס' בראש המצות במנין לשונו ועי' כו'". אמרו והוא ומרור מצה על

ה"ג. פ"ח ק"פ ובהל' ק"פ: הל'

dxez dpzipy xg` eehvpy zepaxw x`ya k"`yn .r"ta devnl dhigyd zaygp ,dhigy zevna mieevn eid `l f`y z"n mcew 'id ieeivdy zeidl gqtac l"t` 'id 'e`kl (*

ixd la` ± (yipiilxe`n i"xd mya (cere) a ,ci migaf dhigy d"cez d`xe) r"ta devnl zaygp miycw zhigy oi` (enw r"n) r"ta devnl dpnpe dhigy oikixv oileg mbe

.n"k`e .'ek oileg s` dhigya oiycwen dn :ixtqn my v"ndqa epeyl d`xe ,oileg zhigya eehvp `l (llka) xacnac (f"id c"t dhigy 'ld) l"q m"anxd

`a zyxt - zegiyÎihewl

נכללת שני פסח אכילת מצות אין מדוע מובן, לא אבל

בניסן? עשר חמשה בליל הפסח אכילת במצות

מצוה: אותה הן במהותן אך בזמנים, הבדל יש אמנם,

בלילה ומרורים" מצות "על פסח קרבן את לאכול החובה

ההקרבה בשניlinne`(38שלאחר מצוה אותה חלה

צריכה בניסן בי"ד היתה ההקרבה אם השונים): המועדים

ביום היתה ההקרבה ואם בניסן, ט"ו בליל להיות האכילה

באייר ט"ו בליל להיות האכילה צריכה באייר, .39י"ד

הוא: לכך ההסבר אך

והן הפסח שחיטת הן כרוכות לעיל, כאמור אמנם,

לשתי מחולקות הן כך עקב אשר עד קיומן, במועד אכילתו

האופן לגבי ביניהן הבדל יש זאת למרות אך שונות, מצוות

במועד המצוה של התלות ומתבטאת משפיעה שבו

:40קיומה

חג יום הוא בניסן י"ד מועדwxיום שהוא משום

הפסח מיוחדת.41שחיטת חשיבות לו אין כשלעצמו אך ,

מצד יוםֿטוב הוא בניסן עשר חמשה ליל זאת, לעומת

המאורע שהתרחש וכפי – מצרים יציאת זמן זהו עצמו,

הראשונה הזה42בפעם בלילה מצרים בארץ "ועברתי :

עליכם" ופסחתי בכור... כל הוא43והכיתי שמורים ו"ליל ,

מצרים" מארץ להוציאם בתורה44לה' נאמר (וכן ,45

לילה") ממצרים אלקיך ה' ומשום46"הוציאך –jkמשום ,

זה מועד הפס47חשיבות אכילת של המצוה אז חלה ,48ח,

בניסן. בי"ד הפסח שחיטת – כך ידי ועל

באייר ט"ו בליל אכילתו שני: בפסח הדבר שונה אך

חג יום שהוא מפני זה, לתאריך דוקא קשורה 49אינה

ההקרבה לאחר אשר הלילה שזהו מפני רק אלא וכדומה,

אייר כמצוה50בי"ד להחשב יכולה זו אכילה אין ולפיכך .

עצמו הזמן ראשון בפסח ראשון: פסח אכילת למצות זהה

עצמו לזמן אין שני בפסח ואילו מהמצוה, וחלק פרט הוא

האכילה מהות עם .51קשר

.‰
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È�˘ ÁÒÙ·Â ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ·
בפסח הלל אמירת חובת את גם להבין ניתן זה לפי

פסח לבין ראשון פסח בין זה בענין ההבדל ואת ראשון,

שני.

מציינת שני, פסח לבין ראשון פסח שבין ההבדלים בין

טעון52המשנה אינו השני באכילתו הלל טעון "הראשון :

על בעשייתן". הלל טעונין וזה זה (ובסיום) באכילתו הלל

מתעכבת באכילתו..." הלל טעון "ראשון ההלכה

רבי53הגמרא אמר זאת)? לומדים (=מנין מילי הני "מנא :

חג התקדש כליל לכם יהיה השיר המקודש54יוחנן... לילה ,

הלל". טעון אין לחג מקודש שאין לילה הלל, טעון לחג
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אין38) אכילתו שבמצות ומרוריםyxetnובפרט מצות "על ורק זמן

בארבעה השני "בחודש לעשייתו בנוגע הכתוב בתחילת נאמר וזמנו יאכלוהו".

כו'". אותו יעשו הערביים בין יום zevndעשר oipnaeבשר את "לאכול שם:

בחינוך וכ"ה בפ"ר. כמו זמנו כ' ולא גו'". שנא' ומרור מצה על שני פסח

שפא. מצוה

לסופו).39) (קרוב נז מ"ע פערלא ברי"פ גם הקשה עד"ז

לפ"ר)40) (בנוגע ק"פ הל' שלפני המצות במנין הרמב"ם ל' משינוי להעיר

הפסח את "לשחוט כ' ..epnfaשבשחיטה הפסח בשר "לאכול ובאכילה: ,"

xyr dyng lila."

(הובא41) דפסחים רפ"ד ירושלמי א. י, ערכין – שמונה תוד"ה ראה

שם: ובצל"ח הי"זֿיח. פ"ח יו"ט הל' רמב"ם א). נ, שם תורהh"eicבתוס' של

ישראל לרוב ההוא ביום יו"ט התורה שקבעה .. הקרבן הקרבת בעת היא

הפסח. העושים

(ג).42) יב פ"א, שהש"ר ראה

יג.43) יב. יב, פרשתנו

הלילה.44) הוא ד"ה שם רש"י וראה מב. שם,

א.45) ט, ברכות וראה שם. ובפרש"י א טז, ראה

במלאכה46) אסורים היו במצרים ט"ו בליל גם דיעות שלכמה להעיר

תורת שו"ת וראה ועוד. יז. יב, פרשתנו פרש"י ב. קטז, לפסחים ר"ן (ראה

ואילך. 126 ע' חי"ז לקו"ש וראה ז). אות סכ"ה או"ח חסד

אבותינו47) שהיו "פסח בהגדה שאומרים שפסח`milkeוכמו שום על ..

גו'". הציל בתינו ואת .. שנאמר כו' המקום

שם).48) (ברכות ממצרים צאתך מועד עד והולך אוכל אתה מתי ועד

וגם הלילה. עד אוכלים שמדאורייתא הט"ו) פ"ח ק"פ (הל' הרמב"ם וכ"פ

בבוקר רק הוא שריפה זמן – מדאורייתא חצות עד רק שאוכלים ראב"ע לדעת

בצפע"נ בהמובא וראה תזבח. שם ד"ה שם פרש"י ראה – נותר נעשה שאז

שם. או"ש שם. ערכין הל' לז. ע' פרשתנו עה"ת

שאין.49) ד"ה ב צה, פסחים י. ט, בהעלותך פרש"י ראה

שני50) בפסח המחוייב "שכל שפא): (מצוה החינוך ל' יומתק ועפ"ז

שלא יאכלוהו", ומרורים מצות על שנא' ומרורים מצות על הפסח בשר שיאכל

פערלא רי"פ (ע' בפ"ר כמו אכילתו דעצם מצוה להדיא פירש ולא זמנו כתב

אכילתו זמן לא מפורש נאמר לא בתורה כי – עליו*) שהקשה בסופו) (שם

"על כ"א (כבפ"ר), גו'" הבשר את "ואכלו בל' אכילתו עצם על ציווי ולא

כו'" ומרורים מצות על כו' "שיאכל רק מפרט ולכן יאכלוהו", ומרורים מצות

שחיטתו. עם ביחד נמנה שלא מה מבואר שעפ"ז

לשחוט כ': שבשחיטה ק"פ הל' לפני המצות במנין הרמב"ם בל' וצ"ע

לחודש עשר חמשה בליל כו' פ"ש "לאכול ובאכילה: זמנו), כ' (ולא שני פסח

.(38 הערה כנ"ל היד, ספר לפני המצות כבמנין (ולא השני"

נשים51) גם שבפ"ר זה אבל שונים, בגדרים מצות אותם עושה זה וחילוק

המצוה. ותוכן גדר בעצם שינוי אי"ז חייבות, אינן ובשני חייבות

א.52) צה, פסחים

ב.53) שם,

כט.54) ל, ישעי'

r lha xexne dvn ilan ipy gqt lk`e f"r xaere" jepigd k"ynnc dywdy dne (*my g"pn d`x ± m"anxd ixacn dhpe ,xexne dvn oiprl `l` dyr dpn `lc x`ean ,"dy

."aezkay mi`pz i"tr eh lila gqtd xya lek`l" yexita my azk ixd ,cala gqtd zlik` zevn `l` xikfd `l x"tac 'ky dn oke .jepigd ixac yexit f"i`y
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נכללת שני פסח אכילת מצות אין מדוע מובן, לא אבל

בניסן? עשר חמשה בליל הפסח אכילת במצות

מצוה: אותה הן במהותן אך בזמנים, הבדל יש אמנם,

בלילה ומרורים" מצות "על פסח קרבן את לאכול החובה

ההקרבה בשניlinne`(38שלאחר מצוה אותה חלה

צריכה בניסן בי"ד היתה ההקרבה אם השונים): המועדים

ביום היתה ההקרבה ואם בניסן, ט"ו בליל להיות האכילה

באייר ט"ו בליל להיות האכילה צריכה באייר, .39י"ד

הוא: לכך ההסבר אך

והן הפסח שחיטת הן כרוכות לעיל, כאמור אמנם,

לשתי מחולקות הן כך עקב אשר עד קיומן, במועד אכילתו

האופן לגבי ביניהן הבדל יש זאת למרות אך שונות, מצוות

במועד המצוה של התלות ומתבטאת משפיעה שבו

:40קיומה

חג יום הוא בניסן י"ד מועדwxיום שהוא משום

הפסח מיוחדת.41שחיטת חשיבות לו אין כשלעצמו אך ,

מצד יוםֿטוב הוא בניסן עשר חמשה ליל זאת, לעומת

המאורע שהתרחש וכפי – מצרים יציאת זמן זהו עצמו,

הראשונה הזה42בפעם בלילה מצרים בארץ "ועברתי :

עליכם" ופסחתי בכור... כל הוא43והכיתי שמורים ו"ליל ,

מצרים" מארץ להוציאם בתורה44לה' נאמר (וכן ,45

לילה") ממצרים אלקיך ה' ומשום46"הוציאך –jkמשום ,

זה מועד הפס47חשיבות אכילת של המצוה אז חלה ,48ח,

בניסן. בי"ד הפסח שחיטת – כך ידי ועל

באייר ט"ו בליל אכילתו שני: בפסח הדבר שונה אך

חג יום שהוא מפני זה, לתאריך דוקא קשורה 49אינה

ההקרבה לאחר אשר הלילה שזהו מפני רק אלא וכדומה,

אייר כמצוה50בי"ד להחשב יכולה זו אכילה אין ולפיכך .

עצמו הזמן ראשון בפסח ראשון: פסח אכילת למצות זהה

עצמו לזמן אין שני בפסח ואילו מהמצוה, וחלק פרט הוא

האכילה מהות עם .51קשר

.‰
‰ÏÈÎ‡Ï ‰ËÈÁ˘‰ ÔÈ· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ· ÌÈÏ„·‰‰

È�˘ ÁÒÙ·Â ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ·
בפסח הלל אמירת חובת את גם להבין ניתן זה לפי

פסח לבין ראשון פסח בין זה בענין ההבדל ואת ראשון,

שני.

מציינת שני, פסח לבין ראשון פסח שבין ההבדלים בין

טעון52המשנה אינו השני באכילתו הלל טעון "הראשון :

על בעשייתן". הלל טעונין וזה זה (ובסיום) באכילתו הלל

מתעכבת באכילתו..." הלל טעון "ראשון ההלכה

רבי53הגמרא אמר זאת)? לומדים (=מנין מילי הני "מנא :

חג התקדש כליל לכם יהיה השיר המקודש54יוחנן... לילה ,

הלל". טעון אין לחג מקודש שאין לילה הלל, טעון לחג
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אין38) אכילתו שבמצות ומרוריםyxetnובפרט מצות "על ורק זמן

בארבעה השני "בחודש לעשייתו בנוגע הכתוב בתחילת נאמר וזמנו יאכלוהו".

כו'". אותו יעשו הערביים בין יום zevndעשר oipnaeבשר את "לאכול שם:

בחינוך וכ"ה בפ"ר. כמו זמנו כ' ולא גו'". שנא' ומרור מצה על שני פסח

שפא. מצוה

לסופו).39) (קרוב נז מ"ע פערלא ברי"פ גם הקשה עד"ז

לפ"ר)40) (בנוגע ק"פ הל' שלפני המצות במנין הרמב"ם ל' משינוי להעיר

הפסח את "לשחוט כ' ..epnfaשבשחיטה הפסח בשר "לאכול ובאכילה: ,"

xyr dyng lila."

(הובא41) דפסחים רפ"ד ירושלמי א. י, ערכין – שמונה תוד"ה ראה

שם: ובצל"ח הי"זֿיח. פ"ח יו"ט הל' רמב"ם א). נ, שם תורהh"eicבתוס' של

ישראל לרוב ההוא ביום יו"ט התורה שקבעה .. הקרבן הקרבת בעת היא

הפסח. העושים

(ג).42) יב פ"א, שהש"ר ראה

יג.43) יב. יב, פרשתנו

הלילה.44) הוא ד"ה שם רש"י וראה מב. שם,

א.45) ט, ברכות וראה שם. ובפרש"י א טז, ראה

במלאכה46) אסורים היו במצרים ט"ו בליל גם דיעות שלכמה להעיר

תורת שו"ת וראה ועוד. יז. יב, פרשתנו פרש"י ב. קטז, לפסחים ר"ן (ראה

ואילך. 126 ע' חי"ז לקו"ש וראה ז). אות סכ"ה או"ח חסד

אבותינו47) שהיו "פסח בהגדה שאומרים שפסח`milkeוכמו שום על ..

גו'". הציל בתינו ואת .. שנאמר כו' המקום

שם).48) (ברכות ממצרים צאתך מועד עד והולך אוכל אתה מתי ועד

וגם הלילה. עד אוכלים שמדאורייתא הט"ו) פ"ח ק"פ (הל' הרמב"ם וכ"פ

בבוקר רק הוא שריפה זמן – מדאורייתא חצות עד רק שאוכלים ראב"ע לדעת

בצפע"נ בהמובא וראה תזבח. שם ד"ה שם פרש"י ראה – נותר נעשה שאז

שם. או"ש שם. ערכין הל' לז. ע' פרשתנו עה"ת

שאין.49) ד"ה ב צה, פסחים י. ט, בהעלותך פרש"י ראה

שני50) בפסח המחוייב "שכל שפא): (מצוה החינוך ל' יומתק ועפ"ז

שלא יאכלוהו", ומרורים מצות על שנא' ומרורים מצות על הפסח בשר שיאכל

פערלא רי"פ (ע' בפ"ר כמו אכילתו דעצם מצוה להדיא פירש ולא זמנו כתב

אכילתו זמן לא מפורש נאמר לא בתורה כי – עליו*) שהקשה בסופו) (שם

"על כ"א (כבפ"ר), גו'" הבשר את "ואכלו בל' אכילתו עצם על ציווי ולא

כו'" ומרורים מצות על כו' "שיאכל רק מפרט ולכן יאכלוהו", ומרורים מצות

שחיטתו. עם ביחד נמנה שלא מה מבואר שעפ"ז

לשחוט כ': שבשחיטה ק"פ הל' לפני המצות במנין הרמב"ם בל' וצ"ע

לחודש עשר חמשה בליל כו' פ"ש "לאכול ובאכילה: זמנו), כ' (ולא שני פסח

.(38 הערה כנ"ל היד, ספר לפני המצות כבמנין (ולא השני"

נשים51) גם שבפ"ר זה אבל שונים, בגדרים מצות אותם עושה זה וחילוק

המצוה. ותוכן גדר בעצם שינוי אי"ז חייבות, אינן ובשני חייבות

א.52) צה, פסחים

ב.53) שם,

כט.54) ל, ישעי'

r lha xexne dvn ilan ipy gqt lk`e f"r xaere" jepigd k"ynnc dywdy dne (*my g"pn d`x ± m"anxd ixacn dhpe ,xexne dvn oiprl `l` dyr dpn `lc x`ean ,"dy

."aezkay mi`pz i"tr eh lila gqtd xya lek`l" yexita my azk ixd ,cala gqtd zlik` zevn `l` xikfd `l x"tac 'ky dn oke .jepigd ixac yexit f"i`y
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הלל טעונין וזה "זה על הגמרא מתעכבת מכן לאחר

הטעם?) (=מה טעמא? "מאי ואומרת בעשייתן...",

(=ניתן ממעט קא לא יום ממעט, קא לילה אימא איבעית

שאינו הלילה את ממעט שהפסוק הוא, לכך שהטעם לומר,

לחג), מקודש שאינו היום את ממעט אינו אך לחג, מקודש

ונוטלין פסחיהן את שוחטין ישראל אפשר אימא ואיבעית

הלל". אומרים ואין לולביהן את

שואלת בעשייתן" הלל "טעונין ההלכה שלגבי מכך

מילי", הני "מנא בביטוי ולא טעמא", "מאי בביטוי הגמרא

הלל טעון "הראשון ההלכה לגבי שואלת שהיא כפי

(בתירוץ כך על משיבה שהגמרא ומכך באכילתו...",

מובן, – ממעט" קא לא יום ממעט קא "לילה הראשון)

המקור את להסביר רק הגמרא כוונת אין זה שבדיון

וזה "זה להלכה בעשייתן"והטעם הלל אלא55טעונין ,

הטעונה שני פסח שחיטת בין ההבדל מהו להסביר כוונתה

הלל. טעונה שאינה אכילתו לבין הלל

מהו שואלת הגמרא אין אכן, מדוע, א) להבין: יש

כפי בדיוק בעשייתן", הלל "טעונין ההלכה עצם של הטעם

הלל טעון "הראשון ההלכה לגבי שואלת שהיא

לגבי56באכילתו..." רק היא הגמרא ששאלת כיון ב) ?

הגמרא מסבירה מה שחיטתו, לבין אכילתו שבין הסיבה

פסחיהן... את שוחטין ישראל "אפשר השניה בתשובה

בין הבדל מוצאים אין זה בהסבר – הלל" אומרים ואין

לומר ניתן סברה אותה שהרי אכילתו, לבין הפסח שחיטת

ישראל אפשר – הפסח אכילת לגבי ?58וכו'oilke`57גם

.Â
‚ÁÏÂ ÌÈÒ�Ï ‰¯Â˘˜ ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡

כליל לכם יהיה "השיר הפסוק מן הוא: לכך ההסבר

שאין "לילה של המיעוט את לומדים אין חג" התקדש

המהות עצם את גם אם כי הלל", טעון אין לחג מקודש

היא, שאין הפסח, אכילת בשעת הלל אמירת חובת של

שהאכילה מפני אלא עצמה, הפסח אכילת עקב בעיקר,

יציאת של והנסים הגאולה זמן – חג" התקדש ב"ליל היא

הלל לומר צריך ולכן .59מצרים,

היתה בניסן ט"ו בליל הפסח שאכילת כיון כלומר,

זה,lretaקשורה בלילה שהתרחשו והנסים הגאולה עם

הפסח, אכילת למצות שנקבע הזמן זהו זו מסיבה שהרי

ואמירת שבו, המיוחדת למצוה הזמן קשור לכן כדלעיל,

הפסח אכילת בשעת היא .60הלל

"אין61מכך שהוא כיון שני. פסח לגבי ללמוד ניתן

ולכן הנסים, התרחשו לא אייר ט"ו בליל – לחג" מקודש

חג של תוכן בו "א49אין שני פסח אכילת לכן טעון– ין

לאמירת מספקת סיבה אינה כשלעצמה האכילה כי הלל",

כדלעיל. הלל,

.Ê
ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ· È˙Â‰Ó‰ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Ï
הנ"ל, להסבר ובהמשך בגמרא, המובא התירוץ לאחר

בעשייתן..." הלל טעונין וזה "זה על הגמרא מתעכבת

שחיטת שבין להבדל הסיבה מהי טעמא": "מאי ושואלת

מדוע הלל), (ללא אכילתו לבין הלל) אמירת (עם הפסח

כאן הגמרא שאלת מאכילתו. שני פסח של שחיטתו שונה

על שהריdaiqdאיננה הלל", "טעון בכלל ששחיטה לכך

במשנה אינה כזו לשאלה הראשונהefהמקום בפעם אלא ,

במשנה – השחיטה בעת הלל אמירת דין שמוזכר

zncew62במשנה .efרק שבהםihxtמוזכרים mipeyהדינים

הפרטים גם זה עם ויחד מזה, זה שני ופסח ראשון פסח

ועל – וכדומה בשחיטה, הלל אמירת – שוים הם שבהם

טעמא". "מאי השאלה נשאלת כך

מבארת הפסחzednyוהגמרא בשחיטת הלל אמירת

בלילה: באכילתו, הלל מאמירת שונה
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אמרינן55) "ולקמן לילה בד"ה לפרש רש"י שהוצרך מה צ"ע ועפ"ז

הלל טעם לפרש צריך למה א) דלכאורה: – כו'" תקנו שביניהן נביאים

שונה ההלל טעם ממעט" קא לא "יום הא' שלטעם מנין ב) כאן, בשחיטתו

הב'. מלטעם

טעון56) שהראשון הטעם (גם) לפרש בא שהגמ' שם מפרש"י כדמוכח

באכילתו. הלל

שכבר57) כיון זה, מטעם באכילתו עוה"פ לאומרו צריך שאין שי"ל אף

כאן. בשפ"א וכמ"ש בשחיטתו. אמרו

מהי58) הענין: בעצם צלה"ב "אפשרzxaqdגם הברייתא בל' ההכרח,

מצוה שדבר "כיון שפרש"י ומה הלל. אמירת שיחייב כו'" שוחטין ישראל

גם שהביא בזה שרמזו י"ל ולכאו' בגמ', מרומז אינו הרי – הלל" טעון הוא

לולביהן". את "נוטלין ד"ה מפרש"י כן משמע לא אבל לולביהן" את "נוטלין

"ביום59) הוא לכם" יהי' "השיר הכתוב פי' הגלות"el`bzyוהרי מן

ממדרש וכ"מ יצי"מ. ד"ה א יד, מגילה טו"א וראה שם). פסחים (פרש"י

פסחים ירושלמי וראה דיצי"מ. כו' הנסים בשעת הלל שאמרו (קיג) תהלים

שם. וברד"ל ספמ"ח דר"א פרקי ה"ה. פ"ה

ממפלת60) פסח ליל למדין זה שבפסוק ה"ג, פ"ט שם בירושלמי וכ"מ

לסהמ"צ וברמב"ן שם. ישעי' בפרש"י ועד"ז שם). ופ"מ קה"ע (וראה סנחריב

המושיע לאֿל ישירו כי כ' מה"ת) הוא דהלל (דס"ל והפליאה ד"ה א' שורש

חג אכילת ליל והוא חג התקדש בליל משוררים הם כאשר סנחרב מיד אותם

וברמב"ן סע"ב). פה, (פסחים שאמרו כמו גדול בקול משוררים שהיו הפסח

חובה הלל לך שאין ותמה): ד"ה א (קיז, zlik`kzryפסחים `idy migqt

dle`bוסמכוהו ט"ס) הוא כנראה – ?) באכילתם הלל טעון וזה זה שנינו וכן

אבל .(46 שבהערה תו"ח שו"ת (וראה כו' לכם יהי' השיר דכתיב המקרא על

הוא בלילה שהלל משמע, שם) (פסחים ובר"ן לפנ"ז עוד) ד"ה (שם מרמב"ן

עצמה). הפסח (אכילת מצוה עשיית שעל הלל

כאן.61) השפ"א דיוק מתורץ ועפ"ז

א.62) סד, פסחים

`a zyxt - zegiyÎihewl

ממעט" קא לא יום ממעט קא "לילה הראשון: התירוץ

את ממעטים ולכן חג", "התקדש של לטעם קשור

תלויה אינה ביום הלל אמירת אך שני. פסח של ה"לילה"

envrבזמן cvn,כלומר אותה. "ממעטים" אין ולכן ,

אמירת שבין ההבדל את בעיקר מדגיש הראשון התירוץ

הסיבה הסברת ידי על בלילה אמירתו לבין ביום הלל

שאמירתו השלילה, בדרך מובן, ובמילא בלילה, לאמירתו

יום`dpiביום בין הבדל אין ולפיכך חג", "התקדש מפני

שני. פסח אייר, י"ד יום לבין ראשון, פסח בניסן, י"ד

פסחיהן... את שוחטין ישראל "אפשר השני, התירוץ

ביו הלל לאמירת הטעם את מדגיש הלל", אומרים ם,ואין

ישראל ("אפשר הפסח לשחיטת oihgey...oi`eהקשורה

mixne`פסח בשחיטת הלל לומר שצריך מובן ולכן ,("...

ראשון. פסח בשחיטת כמו בדיוק שני

(ראשון) הפסח באכילת הלל אמירת שונה אבל

אומרים אלא זאת, לחייב מספיקה אינה עצמה שהאכילה

אומרים אין ולכן כדלעיל, חג", "התקדש של מהטעם הלל

אייר. ט"ו בליל הפסח באכילת הלל

לפי הוא: התירוצים שני בין שההבדל לומר, ויש

השחיטה בעת הלל אמירת גם קשורה הראשון התירוץ

הוא, שההבדל אלא – באכילתו שהדבר כפי ל"יום", לזמן,

בעוד הלל, לאמירת הגורם הוא עצמו הזמן שבאכילתו

מצות יוצרת בשחיטתו ידיdhigydאשר על הזמן: את

הופך זה, ב"יום" הפסח שחיטת לזמן63עצמוonfdמצות

הלל היא64הטעון ההלל אמירת השני התירוץ לפי ואילו .

ישראל "אפשר – הפסח שחיטת מפני `zרק oihgey

odigqt"הלל אומרים ואין ...65.

שהסיבה שכיון מובן, התירוצים שני לפי עלֿכלֿפנים,

שהזמן מפני אינה בעשייתו הלל טעון ראשון שפסח לכך

envr cvnשחיטת מפני אלא הלל, אמירת לחובת גורם

ושניהם שני. ופסח ראשון פסח שוים בכך הרי שבו, הפסח

בעשייתן. הלל טעונים

.Á
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰�Î‰ Y ÁÒÙ Ô·¯˜

הוא: הענינים בפנימיות לעיל האמור לכל ההסבר

הכללים האירועים מן אחד היא מצרים יציאת

תחילתו היתה זו היהודי. בחיי ביותר והחשובים

ל"עבדי66ו"לידתו" פרעה מעבדי בהפכם ישראל, עם של

כנאמר67ה'" אשר68, הם עבדי עבדים ישראל בני לי "כי

מצרים". מארץ אותם הוצאתי

והמבוא ההכנה הוא פסח קרבן של שתוכנו וכיון

בכלל מצרים שגם69ליציאת מובן, – ה' עבדי להיות ,lk

סתם אינם זה, בענין התורה שמזכירה השונים הפרטים

כשלעצמו. כלל הוא ענין כל אלא פרטים,

על בציווי שדוקא לכך ההסבר הוא עצמו זה וענין

רבים פרטים ופרטי פרטים בתורה מוצאים אנו פסח קרבן

מוצאים אנו שאין וכו', ולאכלו להכינו יש כיצד – כך כל

המיוחדת החשיבות מודגשת בכך כי אחרים, קרבנות לגבי

פסח. קרבן פרטי שבכל

לכך הטעם זהו הענינים, שבפנימיות לומר, ויש

כמצוה אחת כל נחשבות ואכילתו הפסח קרבן שהקרבת

בהכנה ועיקר כלל היא מהן אחת כל כי – עצמה בפני

בסעיף להלן שיוסבר (וכפי מצרים יציאת של הכללי לענין

י).

.Ë
„ÈÁÈ ÏÎ È„ÈŒÏÚ Ì‚ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰·˘ ˙Â·È˘Á‰
מסופר פסח קרבן בענין מדוע גם יובן זה לפי

למרות נגרע": "למה בטענה באו אדם לנפש שהטמאים
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וצל"ח63) ורמב"ם מירוש' ולהעיר .41 שבהערה ערכין תוס' ראה

ד"ה א (יד, ברכות התוס' פי' דלפי ג') (מכ' תורה מכתבי וראה שם. שבהערה

שני". ל"פסח הוא – יו"ט" להו הוו ד"אז – בערכין התוס' דכוונת צ"ל ימים)

נביאים64) אמרינן "ולקמן הא' בתי' שפרש"י מה לבאר יש ועפ"ז

ליום שייך שההלל מוכח מהגמ' כי – (55 הערה לעיל (ראה תקנו" שביניהן

ופרק פרק כל על כו' תקנו שביניהן ש"נביאים מה יותר מתאים וע"ז להזמן, –

מצד לא וכיו"ב) בו שאירע דבר איזה (מצד להזמן השייכים ענינים שהם כו'"

כו'. עצמה הפעולה

"דדבר65) פירש"י שחיטתdevnולכן מצות מצד היינו הלל", טעון הוא

א. קיז, לפסחים ור"ן מרמב"ן מובן ועד"ז עצמה. הפסח

וד"ה גמרו אם ד"ה א. סד, (לעיל רש"י שלדעת מה לבאר יש עפ"ז וגם

בתוס' להמבואר [נוסף כי שחיטה, בשעת רק ההלל את קוראים היו שנו) ואם

שחיטה בשעת כ"א הקרבה בשעת שירה אומרים הלוים אין נסכין דכשאין שם,

בארוכה פעם כמשנ"ת ההלל את אומרים היו הלוים רש"י לדעת גם והרי –

(קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ שנדפסו המכתבים (ראה

הרי] – ואילך)* סג ע' השחיטה,devndתשמ"וֿז) היא ישראל שעל בק"פ

.32 .31 בהערה וכנ"ל

שם.66) ובמפרשים טז יחזקאל ראה

תהלים67) ומדרש ובירוש' כו'. התם בשלמא וש"נ): א. (יד, מגילה ראה

הקב"ה של עבדיו .. לך עבדים ונעשו לפרעה עבדים שהיינו ,59 שבהערה

פרעה. עבדי ולא ה' עבדי הללו הללוי' שנאמר

מב.68) שם, ראב"ע נה. כה, בהר

פט"ז,69) שמו"ר כז. שם, ו. יב, בפרש"י) (הובא פרשתנו מכילתא גם ראה

פי' ולפי פסח, קרבן ע"ש חכמים בל' נק' דיצי"מ היו"ט שכל ועד (בסופו). ב

התורה. בלשון גם כ"ה יב) (ט, בהעלותך כה) (לד, שמות הת"י

miazknda x`eand t"re .n"kae .a"iq ai wlgl mi`elin y"ez .jli`e bn 'r epzyxt z"dr p"rtva `aenda .(dÎa azkn) dxez iazkna ± mipexg`d 'qa dfa h"ewy d`xe (*

.l"pd lkl v"i` dxrdd mipta epnqpy



לי `a zyxt - zegiyÎihewl

ממעט" קא לא יום ממעט קא "לילה הראשון: התירוץ

את ממעטים ולכן חג", "התקדש של לטעם קשור

תלויה אינה ביום הלל אמירת אך שני. פסח של ה"לילה"

envrבזמן cvn,כלומר אותה. "ממעטים" אין ולכן ,

אמירת שבין ההבדל את בעיקר מדגיש הראשון התירוץ

הסיבה הסברת ידי על בלילה אמירתו לבין ביום הלל

שאמירתו השלילה, בדרך מובן, ובמילא בלילה, לאמירתו

יום`dpiביום בין הבדל אין ולפיכך חג", "התקדש מפני

שני. פסח אייר, י"ד יום לבין ראשון, פסח בניסן, י"ד

פסחיהן... את שוחטין ישראל "אפשר השני, התירוץ

ביו הלל לאמירת הטעם את מדגיש הלל", אומרים ם,ואין

ישראל ("אפשר הפסח לשחיטת oihgey...oi`eהקשורה

mixne`פסח בשחיטת הלל לומר שצריך מובן ולכן ,("...

ראשון. פסח בשחיטת כמו בדיוק שני

(ראשון) הפסח באכילת הלל אמירת שונה אבל

אומרים אלא זאת, לחייב מספיקה אינה עצמה שהאכילה

אומרים אין ולכן כדלעיל, חג", "התקדש של מהטעם הלל

אייר. ט"ו בליל הפסח באכילת הלל

לפי הוא: התירוצים שני בין שההבדל לומר, ויש

השחיטה בעת הלל אמירת גם קשורה הראשון התירוץ

הוא, שההבדל אלא – באכילתו שהדבר כפי ל"יום", לזמן,

בעוד הלל, לאמירת הגורם הוא עצמו הזמן שבאכילתו

מצות יוצרת בשחיטתו ידיdhigydאשר על הזמן: את

הופך זה, ב"יום" הפסח שחיטת לזמן63עצמוonfdמצות

הלל היא64הטעון ההלל אמירת השני התירוץ לפי ואילו .

ישראל "אפשר – הפסח שחיטת מפני `zרק oihgey

odigqt"הלל אומרים ואין ...65.

שהסיבה שכיון מובן, התירוצים שני לפי עלֿכלֿפנים,

שהזמן מפני אינה בעשייתו הלל טעון ראשון שפסח לכך

envr cvnשחיטת מפני אלא הלל, אמירת לחובת גורם

ושניהם שני. ופסח ראשון פסח שוים בכך הרי שבו, הפסח

בעשייתן. הלל טעונים

.Á
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰�Î‰ Y ÁÒÙ Ô·¯˜

הוא: הענינים בפנימיות לעיל האמור לכל ההסבר

הכללים האירועים מן אחד היא מצרים יציאת

תחילתו היתה זו היהודי. בחיי ביותר והחשובים

ל"עבדי66ו"לידתו" פרעה מעבדי בהפכם ישראל, עם של

כנאמר67ה'" אשר68, הם עבדי עבדים ישראל בני לי "כי

מצרים". מארץ אותם הוצאתי

והמבוא ההכנה הוא פסח קרבן של שתוכנו וכיון

בכלל מצרים שגם69ליציאת מובן, – ה' עבדי להיות ,lk

סתם אינם זה, בענין התורה שמזכירה השונים הפרטים

כשלעצמו. כלל הוא ענין כל אלא פרטים,

על בציווי שדוקא לכך ההסבר הוא עצמו זה וענין

רבים פרטים ופרטי פרטים בתורה מוצאים אנו פסח קרבן

מוצאים אנו שאין וכו', ולאכלו להכינו יש כיצד – כך כל

המיוחדת החשיבות מודגשת בכך כי אחרים, קרבנות לגבי

פסח. קרבן פרטי שבכל

לכך הטעם זהו הענינים, שבפנימיות לומר, ויש

כמצוה אחת כל נחשבות ואכילתו הפסח קרבן שהקרבת

בהכנה ועיקר כלל היא מהן אחת כל כי – עצמה בפני

בסעיף להלן שיוסבר (וכפי מצרים יציאת של הכללי לענין

י).

.Ë
„ÈÁÈ ÏÎ È„ÈŒÏÚ Ì‚ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰·˘ ˙Â·È˘Á‰
מסופר פסח קרבן בענין מדוע גם יובן זה לפי

למרות נגרע": "למה בטענה באו אדם לנפש שהטמאים
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וצל"ח63) ורמב"ם מירוש' ולהעיר .41 שבהערה ערכין תוס' ראה

ד"ה א (יד, ברכות התוס' פי' דלפי ג') (מכ' תורה מכתבי וראה שם. שבהערה

שני". ל"פסח הוא – יו"ט" להו הוו ד"אז – בערכין התוס' דכוונת צ"ל ימים)

נביאים64) אמרינן "ולקמן הא' בתי' שפרש"י מה לבאר יש ועפ"ז

ליום שייך שההלל מוכח מהגמ' כי – (55 הערה לעיל (ראה תקנו" שביניהן

ופרק פרק כל על כו' תקנו שביניהן ש"נביאים מה יותר מתאים וע"ז להזמן, –

מצד לא וכיו"ב) בו שאירע דבר איזה (מצד להזמן השייכים ענינים שהם כו'"

כו'. עצמה הפעולה

"דדבר65) פירש"י שחיטתdevnולכן מצות מצד היינו הלל", טעון הוא

א. קיז, לפסחים ור"ן מרמב"ן מובן ועד"ז עצמה. הפסח

וד"ה גמרו אם ד"ה א. סד, (לעיל רש"י שלדעת מה לבאר יש עפ"ז וגם

בתוס' להמבואר [נוסף כי שחיטה, בשעת רק ההלל את קוראים היו שנו) ואם

שחיטה בשעת כ"א הקרבה בשעת שירה אומרים הלוים אין נסכין דכשאין שם,

בארוכה פעם כמשנ"ת ההלל את אומרים היו הלוים רש"י לדעת גם והרי –

(קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ שנדפסו המכתבים (ראה

הרי] – ואילך)* סג ע' השחיטה,devndתשמ"וֿז) היא ישראל שעל בק"פ

.32 .31 בהערה וכנ"ל

שם.66) ובמפרשים טז יחזקאל ראה

תהלים67) ומדרש ובירוש' כו'. התם בשלמא וש"נ): א. (יד, מגילה ראה

הקב"ה של עבדיו .. לך עבדים ונעשו לפרעה עבדים שהיינו ,59 שבהערה

פרעה. עבדי ולא ה' עבדי הללו הללוי' שנאמר

מב.68) שם, ראב"ע נה. כה, בהר

פט"ז,69) שמו"ר כז. שם, ו. יב, בפרש"י) (הובא פרשתנו מכילתא גם ראה

פי' ולפי פסח, קרבן ע"ש חכמים בל' נק' דיצי"מ היו"ט שכל ועד (בסופו). ב

התורה. בלשון גם כ"ה יב) (ט, בהעלותך כה) (לד, שמות הת"י

miazknda x`eand t"re .n"kae .a"iq ai wlgl mi`elin y"ez .jli`e bn 'r epzyxt z"dr p"rtva `aenda .(dÎa azkn) dxez iazkna ± mipexg`d 'qa dfa h"ewy d`xe (*

.l"pd lkl v"i` dxrdd mipta epnqpy



a`לב zyxt - zegiyÎihewl

קרבנו" בטל זמנו "עבר אם70הכלל שונה: הפסח קרבן ,

קרבן אך פרטי, ענין חסר כלשהו, אחר קרבן הקרבת נגרעה

ל"עבדי פרעה" מ"עבדי המעבר מתבצע שבאמצעותו פסח,

יהודי. אצל יחסר כך כל כללי שענין ייתכן לא – ה'"

לתקן אדם" לנפש ל"טמאים אפשרות ניתנה ולכן

כל חשוב זה ענין מכך: יותר שני. בפסח זאת ולהשלים

כמאמר ליחידים, ביחס בעיקר מוזכר הוא אשר עד כך

שני71חז"ל לפסח נדחין צבור ואין שני לפסח נדחה איש :

שני, לפסח נזקקים אינם מת, טמאי הם כאשר הרבים, כי –

לא זה שענין כדי ראשון. בפסח הקרבן את מקריבים אלא

ה', עבד להיות יוכל יחיד יהודי שגם היחיד, אצל גם יחסר

סדר כל עם יחד פסח, קרבן להקרבת יותר מאוחר יום ניתן

ללימוד ועד בזה. הכרוך וכו' לויים כהנים של העבודה

לי מכך הנלמדת הכללית ש"איןההוראה לדורות, שראל

לתקן" אפשר תמיד אבוד. .72דבר

.È
‰ÓÏ˘‰ ÔÈ‡ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÏÈÎ‡· ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡Ï

הענין את הענינים בפנימיות להסביר ניתן זה לפי

אכילתו ואת ראשון פסח הקרבת את משלים שני שפסח

פסח קרבן אכילת של ההלל אמירת את לא אך בלבד,

ענינים הם ואכילתו הפסח קרבן הקרבת רק כי – ניסן בט"ו

ההלל אמירת כן לא אך ה', עבדי להיות בהכנה כלליים

האכילה. בעת

ה' עבדי להיותם ישראל בהכנת הוא: לכך ההסבר

של הע"ז חיסול – שחיטה א) דברים: שני נדרשו

רק73מצרים להשיג היה ניתן זאת את לפרעה. והעבדות ,

(האליל ה"שה" לקיחת כי לקב"ה, נפש מסירות באמצעות

במסירות כרוכה היתה המצריים לעיני בגלוי המצריים) של

ישראל74נפש היו צריכים זה פסח קרבן את ב) .lek`l.

דם להיות צריכה ה' עבד להיות הנפש מסירות כלומר,

כבשרו את75ובשר לחדור צריכה היא .lkשל מהותו

הגשמייםlkeהיהודי, צרכיו – אכילה עניני כולל עניניו,

היהודי .76של

כל עם ואכילתו, הפסח, והקרבת ששחיטת וכיון

להיות ומוכרחה – קיימת לכן כלליים, ענינים הם פרטיהם,

לתקנה. אפשרות –

ענין פסח. קרבן אכילת בשעת ההלל אמירת כן לא אך

אלא האכילה, לעצם קשור אינו בהרחבה, כאמור זה,

הלל שיאמרו לכך הגורמת בניסן, ט"ו של היום לקדושת

הפסח, ה',dfeבאכילת עבדי להיות בהכנה כללי ענין אינו

זאת. להשלים הכרח אין ולפיכך

בעת הנאמר ההלל מצדzhigyואילו הוא הפסח

זהו עצמה, זהוdhigydמעבודתwlgהשחיטה ולכן –

לתקן ואפשר שצריך פסח, של הכללית בעבודה גם חלק

תמיד.
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פינחס70) (ופרש"י) ספרי טעה). ד"ה התוס' (גי' סע"א כו, ברכות ראה

יד. א. .cereכח,

רפ"ז71) רמב"ם א. עט, פסחים משנה וראה ואילך. סע"ב סו, פסחים

ק"פ. דהל'

נג.72) ע' יום היום

שם.73) שמו"ר שם. ת"י כא. יב, מכילתא

הבאה. בהערה ובהנסמן פמ"ו, ח"ג מו"נ וראה

לחגה"פ74) כלליים מכתבים וראה תל. ר"ס טאו"ח ג. פט"ז, שמו"ר ראה

ט. תרלחֿ תרכט. ואילך. תרי ע' תשמ"וֿז) (קה"ת, בהגש"פ .cereשנדפסו

פ"ה.75) תניא

(76.124 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

g"nyz'd hay 'c ,`a zyxt zay zegiyn

תשוב" תחיית66עפר קודם אחת "שעה עלֿכלֿפנים ,

"ואל ידיֿחובה לצאת אפשר שעתה מובן, – המתים"
רוחנית בעבודה תשוב" עבודת67עפר -lehiad,(עפר)
רוחנית בעבודה המיתה .68ענין

עיר לירושלים הקודש, לארץ יחד כולם והולכים
ובאופן השלישי, המקדש בבית הקודש,

עין69ד"אחישנה" כהרף אפילו עיכבן לא ,70.

יט.66) ג, בראשית
לגילוי67) יזכו זה שבזמננו שמות) ר"פ (תו"א המבואר ע"ד

ובלבנים" בחומר קשה "עבודה ע"י התורה חומרdxezayפנימיות –

למ"ת זכו מצרים שבגלות אף הלכתא, ליבון דא לבנים וחומר, קל דא
כפשוטו. ובלבנים" בחומר קשה "עבודה ע"י

צ"ל68) שהי' א.xcqdכפי קנט, זח"ג (ראה החטא הי' לא באם

ולהעיר ועוד). תקטו. ע' עטר"ת סה"מ ואילך. תתטז ע' חוקת אוה"ת
לקו"ת ב. קלה, זח"ג (ראה מית איקרי מדרגי' דנפל מאן ממאחז"ל

.(211 ע' ח"י לקו"ש ועוד. ע"א. ריש נז, חוקת
א.69) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
מא).70) יב, פרשתנו ופרש"י (מכילתא מצרים מארץ צאתך כימי

למשך מעמוד כל



לג

רבי חנינא

אמר רבי חנינא, חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, 
הם עמדו לי בעת זקנותי.

יש לומר, שהוא על דרך מה שכתוב1 חנוך לנער על 
פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה.

גבורה.  אש,  מצד  היא  חמימות  כי  גבורה,   – חמין 
וחם בן נח הוא כנגד גבורה2, ולחם הפנים שעל השלחן 

שעמד בשמאל3, גבורה, היה חם4.
שמן – אהבה, כמו שכתוב5 ושמן ימינו יקרא.

שהורגל  והאהבה  היראה   – בילדותי  אמי  שסכתני 
בהן מנעוריו.

ונקט סכתה, ולא רחצה, כי העיקר הוא אהבה. 
הם עמדו לי בעת זקנותי - כשהגיע לבחינת כי יזקין.

שהוא  יחנך6,  וכמו  חינוך,  מלשון  הוא   - וחנינא 
מלשון חנוך ומלשון חנינא7.

)תורת לוי יצחק עמ' רמט(

רבי חנינא בן אנטיגנוס

ובשנים עשר יום החליל מכה לפני המזבח . . ועבדי 
כהנים היו . . רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, לוים היו8.

החליל - הוא מלכות, בחינת שרה תחוללכם9. 
בנין  כי  דוקא.  גבורות  הלוים,  היו   - בחליל  המכים 
יזמרך  למען  שכתוב10  כמו  שמזמרת,  ומה  המלכות 
כבוד, הוא מגבורות, כמו שכתוב11 מלך במשפט יעמיד 

ארץ.
לוי"ם – גימטריא אלקי"ם. 

ובעל המימרא הוא רבי חנינא בן אנטיגנוס, 

1( משלי כב, ו. וראה תניא חינוך קטן.
2( זח"א עג, א.

3( בבא בתרא כה, ב.
4( יומא כא, א.

5( משלי כז, טז.
6( מקץ מג, כט.

7( רש"י שם. 
8( ערכין פ"ב מ"ד.

9( ישעיה נא, ב.
10( תהלים ל, יג. וראה זח"ב קמ, א.

11 משלי כט, ד.

חנינא - מלשון חנון, הוא בחינת גבורות12.
אנטיגנו"ס - מספרו ג' פעמים ס"ג, נה"י דבינה.

ורבי חנינא, גבורה, הוא בן אנטיגנוס, בינה, על דרך 
מה שכתוב13 אני בינה לי גבורה.

)הערות לזהר ב עמ' רכח(

רב חסדא

לבשריה,  סומקא  למשכיה,  אוכמא  חסדא,  רב  ואמר 
אדום,  שור  לעורו.  טוב  שחור,  )שור  לרדיא  חיורא 

לבשרו. שור לבן, לחרישה(14.

אותיות חס"א של חסדא — הן ראשי תיבות חיורא 
סומקא אוכמא.

אותיות ר"ב — ראשי תיבות רדיא בשר.
אות ד' של חסדא- רומזת לעור )משכיה(, כי עור היא 
הבחינה הרביעית של הד' בחינות עצמות, גידין, בשר, 

עור15.
)תורת לוי יצחק עמ' מד(

על  אצבעים  תורה,  של  רביעית  חסדא,  רב  אמר 
אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע16.

תורה — הוא בז"א, חסד, כמו שכתוב17 ויקם עדות 
ביעקב ותורה שם בישראל, ויעקב וישראל הם בחינת 

ז"א.
אצבע — מורה על חסד, כמאמר18 כל מקום שנאמר 

. . אצבע אינו אלא ימין, וימין הוא חסד.
והיה  כשמו.  חסד,  חסדא,  רב  הוא  המימרא  ובעל 

כהן19, בחינת חסד.
)ליקוטים ואגרות עמ' ערה(

12( עיין מאורי אור מערכת חנון.
13( משלי ח, יד. 

14( נזיר לא, ב.
15( עץ חיים שער כ"ג פ"ח )עצמות – חכמה. גידין – בינה. בשר – ז"א. 

עור – מלכות(.
16( פסחים קט, א.
17( תהלים עח, ה.
18( זבחים כד, ב.

19( רש"י שבת י, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהןלד

גזר הדין: חמש שנות גלות במרכז אסיה

בסוף חודש כסלו קיבלתי מסמך מאחת המחלקות בנ.ק.וו.ד., ובו נאמר שעלי להגיע לשם ביום שני 
מסויים, בשעה תשע בבוקר.

ועוד  ולאחר מספר הבטחות שהגיעו מסוכנים ממשלתיים חשובים,  לאחר כל פעולות השתדלנות, 
מספר ידיעות שנמסרו לי מבפנים, ממקום הימצאו של בעלי - קיבלתי דיווחים מאנשים שראו אותו, ועוד 

סימנים שונים שעוררו בי רצון להאמין שהם עומדים להודיע לי שבכוונתם לשחרר את בעלי.

ניתן לקבל את  מובן שהגעתי במועד הנקוב. לקחתי עמי את הפספורט, שלאחר מסירתו במפקדה 
ולאחר  בעלי,  את  ראיתי  לא  שבהם  שכאלו,  חודשים  תשעה  שלאחר  סברתי  פנימה.  להיכנס  האישור 
תהפוכות-חיים שכאלו - יניחו לי לראות אותו. אך בפועל לקחו ממני גם את אישור הכניסה ונעלו מאחורי 

את הדלת, כך שהייתי נתונה ברשותם לחלוטין...

לאחר המתנה של שעה קראו לי להיכנס לחדר שבו ישבו ארבעה אנשים לובשי-מדים, אחד מהם, 
לי  - היה האחראי על כל משלוחי האסירים במחוז. הם הודיעו  לי לאחר-מכן  נודע  - כך  הבכיר שבהם 

שבעלי נשפט במוסקבה, ונגזרו עליו חמש שנות גלות במרכז אסיה1.

כששאלתי כיצד יוכל אדם כה חלוש ובא בימים לעמוד בעונש שכזה - הם השיבו לי שהתנאים במקום 
הגלות הם טובים מאוד, ובעלי יישאר אזרח רגיל כפי שהיה, וכל מה שנדרש ממנו הוא לשנות את מקום 

מגוריו. אפילו זכות הבחירה תישאר ברשותו. עלי רק להכין עבורו מה שיבקש לצורך הנסיעה.

אחד מחברי הוועדה היה יהודי, ועליו הוטל למסור לי את בקשותיו של בעלי. מיד בתחילת דבריו 
יהודי זה שבילדותו עוד הלך ל"חדר", והוא מכיר את כל הפריטים הרשומים בפתק שמסר לו  לי  סיפר 
"ל.ז.": לכל-לראש - טלית ותפילין, וכן סידור, ספר תהילים וחמישה חומשי תורה בכרך אחד. רק דבר 
אחד אינו יודע מהו - משהו בשם "תניא", שעליו הוא לא שמע מעולם... בנוסף לכך ביקש בעלי גם אבנט.

לאחר שייוודע היום המדוייק של היציאה לגלות - אמר לי האיש - יהיה עלי להביא את החפצים אל 
חצר בית-הכלא, ושם הם יילקחו ממני.

לאחר קבלת "בשורה" זו ניתן לי אישור להיפגש עם בעלי ולהיפרד ממנו לפני נסיעתו לגלות, ונקבע 
יום לפגישה זו.

1( ראה ברשימה שבהערה 2.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oikxr(iyiy meil)

àlà,ayiil yi jképî àä,diepy in zhiyk ef `ziixa -zhiyk ¤¨¨©¦
,Léc÷î äòø ïéòa Léc÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaødcina xnelk ©¦¦§¦§¨©©§¦§©¦¨¨©§¦
rwxw yicwdyke ,dpzn ozepk `le xkenk ,zhren,zepli` d`iln

`ped ax la` ,mnvr ipta zepli`d zectl jxhviy ezrc dzid `l
ezrc dzide ,yicwn `ed dti oira yicwny xaeqd `pzk xaq

.cal rwxwe cal zepli` yicwdl
:oerny iax zrc z` d`ian `xnbdàéðúcdpyna,(.`r a"a) §©§¨

dlek úà Léc÷ä ,äãOä úà Léc÷näoeik ,dkezay dn lk - ©©§¦¤©¨¤¦§¦¤¨
.dcyay dn lk yicwdl ezrce ,dti oira yicwnyïBòîL éaø©¦¦§

Léc÷ä àì ,øîBà,day zepli`äî÷Mä ïcñå ákøenä áeøç àlà ¥Ÿ¦§¦¤¨¨©§¨§©©©¦§¨
.zepli` x`yn xzei rwxwdn miwpeie milecb mdy

:`xnbd dywn .oerny iaxk dpi` `ziixady dgiken `xnbdéà¦
`ziixadk,àôéñ àîéà ,ïBòîL éaø,epipyyeléôà àlà ãBò àìå ©¦¦§¥¨¥¨§Ÿ¤¨£¦

Léc÷ä Ck øçàå ,åéúBðìéà Léc÷äd z`,äãBt àeäLk ,ò÷ø÷ ¦§¦¦¨¨§©©¨¦§¦©§©§¤¤
úà äãBtäãBôe øæBçå ,ïäéååLa úBðìéàärwxwd z`òøæ úéa ¤¤¨¦¨§¨§¥¤§¥¤¥¤©
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zry xg` zkll yi ixd -zectle ,cgi f` miyecw mdy ,oeictd
cegl df myicwdy it lr s` ,lwy miyinga rwxwd ab` zepli`d

,cegl dfedéì ïðéòîL àäceprny ixdy -ìéæàc ,ïBòîL éaøì §¨©§¦©¥§©¦¦§§¨¦
øúad zry itl jldy -.ïBéãt ¨©¦§

:oeictd zry xg` mikledy oerny iax xaq okid d`ian `xnbd
ì ïépî ,àéðúcmc`dç÷Bì[dpew-]øçàå ,dLéc÷äå ,åéáàî äãN §©§¨¦©¦§¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©
,åéáà úî Ckoeictd zrya j` ,dpwn dcy dzid ycwdd zryay ¨¥¨¦

,dfeg` dcy `idàäzL ïépîdcydäfeçà äãNk åéðôìzectil ¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨
,dieeya `le lwy miyingaøîBì ãeîìzdcya xn`pdn epcnl - ©§©

e' (ak fk `xwie) dpwnBúfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN úà íà §¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨
epcnll ,zexzein 'FzGg` dcVn `l xW`' zeaize ,''dl WiCwi©§¦©£¤Ÿ¦§¥£ª¨

a `weecyL äãNycwdd zryaäéeàø dðéàdyexia el `al ¨¤§¥¨§¨
e,äfeçà äãN úBéäì,dieeya zectil dpwn dcy oic xn`päúöé ¦§§¥£¨¨§¨

L Bæ`id,äfeçà äãN úBéäì äéeàøzeniyk dyxil cner ixdy ¤§¨¦§§¥£¨
zny xg`l lwy miyinga zectil dfeg` dcyk dpic jkitle ,eia`

,eia`.ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¦§
:dpwn dcy `id oi` dyicwdy iptl dyxi m` wxy wleg xi`n iax
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למשך סיאור למב' ערכין ליום שישי עמ' א



לה

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי 
המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש 

מפתח ביתו עד בוקר

אומר  ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
שהוא  וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה 
אסקופה, וכבר כתבנו לעיל שמשקוף ושתי המזוזות היו נגד 
אברהם יצחק ויעקב כמבואר בזוהר )עי' ש"ר א, לו(, יש לומר 
יוסף  על  שמרמז  הבית  יסוד  אסקופה  על  בסף  אשר  שדם 
והוא כי אזוב מספרו י"ו ועם אותיות סף הוא בבחינת יוסף, 
ואפשר שהי' לכפר על מכירת יוסף דכתיב בו )בראשית מב, 
ודם פסח  נצטוו על דם מילה  ולכך  נדרש  וגם דמו הנה  כב( 
כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך חיי, ועמ"ש לעיל 
ראשון  מקדשים  בתי  על  מרמזים  היו  המזוזות  שתי  כי  עוד 
ושני והמשקוף על בית שלישי שיבנה במהרה בימינו, והסף 

הי' מרמז למזבח שבשילה שהי' בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

ב. ומושב בני ישראל. מצינו בגאולת מצרים שלשה קצים, 
נמנים מתחלת  והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה 
גרות זרע אברהם עם ענים ודלותם ולחצם של בניו, שנאמר: 
גרות  נכלל  ובזה  שנה1,  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום 
רד"ו  שנולד2.  משעה  מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות. 

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק ג, מכילתא פסחא פרשה יד, ועיין תורה 

שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב קוק עמוד 

אחד  פה  כולם  יד(,  פסוק  בסוף  טו  לך  לך  פרשת  לעיל  )עיין  בתוכם  רבינו  וגם  קנד(, 

שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון הוא בדיוק: 

יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל עמדו שם רד"ו 

שנה, הרי ת(. והחשבון ת"ל הוא מגזירת בין הבתרים. ואם כן איך יתכן חשבון זה של 

הר"ח, כי כן מסיים רבינו שדעה זו היא של הר"ח )ועיין לעיל בפרשת ויגש מו, ח, שגם 

שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.
וכן תמצא בגאולתנו העתידה שלשה קצים בספר דניאל: 
ויאמר  ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה:  ק"נ, אלף  אלף 
אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע 
בקר  ערב  עד  אלי  ויאמר  מרמס,  וצבא  וקדש  תת  שומם 
אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 ביחד, 
וכיון שנחלקם בימים הרי אלף ק"נ שנה6, וכתיב: ומעת הוסר 
ותשעים7,  מאתים  אלף  ימים  שומם  שקוץ  ולתת  התמיד 
מאות  שלש  אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב 

שלשים וחמשה8.
ג'  על  גאולת מצרים  והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
קצים  שלשה  כי  לנו  שנתברר  מאחר  כי  לנו9,  נגזרנו  תקותנו 
להאמין  עלינו  כי  אמת,  היו  שלשתן  מצרים  גאולת  של  אלו 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
אמת אע"פ שיש שם מדות וחשבונות מתחלפות, וע"כ נגזרו 
כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם לא יזכו 
בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, ואי אפשר 

שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

כן רמז לשיטה זו, ע"ש ביאורים ד"ה וכבר ידעת(. ולא מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום 

לא  בת"ש  וגם  השמיטו,  ר"ח  פירוש  של  הליקוטים  את  באספו  שי"ר  )והחכם  מקום 

מצאתי רמז לשיטה זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים" הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו 

אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' 

גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום 

שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה 

שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא

מתוך פירוש רש"י

קיא )א( הללויה וגו'. מזמור זה הוסד באלף בית אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו וכן כלם מאל"ף ועד תי"ו, וכמו כן 
מזמור השני, הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה והשני מספר בשבחו של צדיק: )ד( זכר עשה. קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות 

שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: )ו( כח מעשיו 

הגיד לעמו. כשנתן להם נחלת גוים הודיעם כחו וגבורתו, ומדרש תנחומא כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו 

להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה גוים: 

)ח( סמוכים. הם פקודיו על סמך עז מחוזקין בעונשין ואזהרות והפרשיות קבועות זו על זו כסדר ולדרוש וזהו שאמר שלמה שוקיו 

עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(:

למשך מעמ' ג
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a`לו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

ß zah f"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
älà éúúà éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤

:Baø÷a§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e zegiy ihewl)

ּבֹו א)והתרה י, ועׂשה(רׁש"י . . ונתחּזק ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּתׁשּובה

ּבֹוזהּו ּכדיוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה ּבידֹולׁשלל– היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י אְך ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהאדם ּכלל, ּבדרְך היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, רמב"ןאֹותּה.יקּבללעׂשֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäízòãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−

:ýåýé éðà-ék¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א ּבמצרים.(שמואל האמּור ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון א)ואינֹו לי",(איכה עֹוללּת ּכאׁשר למֹו "ועֹולל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לי" עֹולל רמב"ן."אׁשר ֲִֶַ

(â)øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³
ìà ýåýéýçlL éðtî úðòì zðàî éúî-ãò íéøáòä é §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬

:éðãáòéå énò©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙�ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפניּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת רמב"ן.והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékøçî àéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàרמב"ן ©§¤−¦§ª¤«

‡�‡א È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰È�Èa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈq�ƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dÏג e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú�k˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡�‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BaÏ.(א) ˙‡ Èz„aÎ‰ È�‡ Èkהּקדֹוׁש הֹודיע ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ∆ƒִַַָ

לּבם את הכּביד ׁשהּוא למׁשה הּוא ְְִִִֶֶֶָָּברּו

עונם על והתוּדּו ּבּברד מּמּנּו ׁשּפחדּו אחרי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעּתה

עׂשיתי ּכי הּטעם לֹו: ואמר ל'.). כ"ז. ט', ְְִִִֵַַַַָָ(לעיל

אׁשר האֹותֹות" אּלה ּבקרּבם ׁשאׁשית "למען ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכן,

ּגבּורתי, מצריםאת לעׂשֹותּבהםׁשּידעּו חפץ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאני

ועֹוד הּזה. הּכבד מּפני יֹותר אֹותם ׁשאעניׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלא

הּבאים לּדֹורֹות יׂשראל וכל אּתה ׁשּתסּפר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"ּכדי

וכל ב'.) (ּפסּוק ה', אני ּכי ותדעּו מעׂשי", ְְְֲֲִִֵַַַָָֹּכח

ּובארץ. ּבּׁשמים אעׂשה אחּפץ ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר

וטעם ּבֹו",‰˙ÈzÏlÚ(ב) מצחק אני "ּכי ְַַƒ¿««¿ƒְֲִִֵַ

הּנקמֹות ועֹוׂשה לּבֹו את מכּביד ְְְֲִִִֶֶֶַַָׁשאני

למֹו ילעג ה' יׂשחק ּבּׁשמים יֹוׁשב ּכטעם: ְְְִִִֵַַַַַָָָּבֹו,

ד'.). ב', ְִִ(ּתהּלים

‰p‰Âלמׁשה עּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹודיע ¿ƒ≈ְִֶַַַָָָ

ּכי לפרעה, אֹותּה וׁשּיּגיד הארּבה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹמּכת

ּכלּום, לֹו יאמר לא ּכי ּפרעה, אל ּבא ּטעם ְְִֶַַַַַֹֹֹֹמה

הּכתּוב ּכי ּפרעה, אל מׁשה ּבדברי רק נזּכר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹולא

ׁשּסּפר הּברד ּבמּכת למעלה קּצר וכן ּבזה. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקּצר

מׁש אל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפניּדברי התיּצב ה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הזּכיר ולא י"ג.), ט', (לעיל אליו ואמרּת ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹפרעה

(לעיל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכלל, ּפרעה אל מׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּדברי

להארי ירצה ׁשּלא זה וסּבת י"חֿי"ט.), ְְְֲִִִֶֶֶַַֹט',

ּבזה. ּופעם ּבזה יקּצר ּופעם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשניהם,

‰l‡·eּולמען ראיתי: ה'.) (י"ג, רּבה ׁשמֹות ¿≈∆ְְִִַַַָָ

ּברּו הּקדֹוׁש הֹודיעֹו ,בנ ּבאזני ְְְְִִֵֵַַָָָּתסּפר

אֹותּה וכתב עליהם, יביא ּמּכה מה למׁשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהּוא

,ּבנ ּובן בנ ּבאזני ּתסּפר ּולמען ּברמז, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָמׁשה

לבניכם עליה ּדתימר ּכמה הארּבה, מּכת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו

ג'.). א', (יֹואל וגֹו' לבניהם ּובניכם ְְְִֵֵֵֵֶֶַסּפרּו

Ô¯‰‡Â.(ג) ‰LÓ ‡·iÂאברהם רּבי ּכתב «»…∆¿«¬…ְִַַַָָָ

ּפרעה אל מׁשה יבא לא לעֹולם ּכי ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹידענּו

הזּכיר אבל הּמליץ, הּוא ּכי עּמֹו אהרן ְְֲֲִִִִִֵַַָֹֹּבלא

להׁשיב ּפרעה ׁשּצּוה ּבעבּור ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹעּתה

עׂשה ׁשּלא ּבאחרֹונה, אֹותם וגרׁש ׁשניהם ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאת

הּמּכֹות. ּבכל ְֵַַָכן

‡¯a‰.(דֿה) ¯ÁÓ ‡È·Ó È��‰אמרּו ƒ¿ƒ≈ƒ»»«¿∆ְָ

ּבפסּוק יפת ּבׁשם (הראב"ע ְְְְִֵֶֶַָָָהמפרׁשים

למּכת הּברד מּכת ּבין רּבים ימים ׁשהיּו ְִִֵֶַַַַַַָָָָה'.)

ועל הּׂשדה. מן לכם הּצמח ּבעבּור: ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהארּבה

מעט, רק ּביניהם, רּבים ימים היּו לא ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּדעּתי

הּמצרּיים ּדין נמׁש ׁשּלא הּוא ּבּידּוע ְְִִִִִִֶַַַַָֹּכי

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה∑‡˙ B‚Â'.הארץאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìò íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàäרמב"ן ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ìà ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîìýíäé §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:íéøöî äãáà ék òãz íøèä£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½
ìà ýåýé-úà eãáò eëìý:íéëìää éîå éî íëé §¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£·LeiÂ∑ׁשליח ידי על וההּוׁשבּו אחריהם, ּפרעהׁשּׁשלחּו אל רמב"ן.ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי ואתאף «¬∆¬««∆¿∆¿ְֲִֶֶַַַַַֹ
אמרּתם ּכאׁשר ÌÎÈ�t.הּבקר, „‚� ‰Ú¯ Èk e‡¯∑,רעה ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ְֲֲֶֶַַַָָ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ÏekÈה ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡�ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ù�e È�t˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡�Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

a·��‡ט ÏÈÊ� ‡�·Ò·e ‡�ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ� ‡�¯B˙·e ‡��Úa ‡�˙�··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡�Ï ÈÈ¿»»»

k„י ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זה, יּודע רּבנּו מׁשה מּׁשנֹות ּכי מּׁשנה, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָיֹותר

מׁשּפט י'.): (ב', עדּיֹות ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ְְְִִֵֶֶֶַַָֻּכמֹו

אמר: וכן חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבמצרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמצרים

(ּפסּוק הּברד מן לכם הּנׁשארת הּפלטה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיתר

י"ב.), (ּפסּוק הּברד הׁשאיר אׁשר ּוכתיב: ְְֲִִִֶַָָָה'.).

היה ּכן אם ּבעצמּה, ההיא הּׁשנה היתה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכי

מּקדם לא ההיא, ּבּׁשנה אדר ּבחדׁש ְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹהּברד

ולא אפילה והחּטה אביב הּׂשעֹורה ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹלכן,

מּמּנּה ּׁשּצמח מה הּברד יּכה אם אליה ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיּזיק

הּגפן ּפרחה לא ועדין ותצמיח. ּתׁשּוב ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹּכי

ואת הּכתּוב: אמר ּולכ האילנֹות, הנצּו ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹולא

הּׂש עץ ּכיּכל כ"ה.), ט', (לעיל ׁשּבר דה ְִִֵֵֵֶַָָ

ּבחדׁש כן ואחרי והּפארֹות. הענפים ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשבר

והיא והּכּסמת, החּטה צמחה ּבניסן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻימים

והתחילּו הּברד, מן להם הּנׁשארת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּפלטה

טעם וזה נראּו. והּנּצנים ּפרח להֹוציא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהעצים

והׁשחית ּפרחיהם ואכל הארּבה ּבא ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצמח,

ציץ, אֹו ּפרח להם הׁשאיר לא אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַָֹֹהּכל

ׁשאמר: והּכתּוב נגאלּו, עצמֹו הּזה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּובחדׁש

יאמר ט"ו.), ּפסּוק (לקּמן העץ ּפרי ּכל ְְְִֵֵַַָָָָֹואת

ירק ּכל ׁשאמר: ּכמֹו ּפרי, ׁשּיעׂשה העץ ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

(ׁשם). ֵָָּבעץ

Ú¯t‰.(וֿז) ÌÚÓ ‡ˆiÂ ÔÙiÂׁשּפחדּו ּבעבּור «ƒ∆«≈≈≈ƒ«¿…ֲֲֶַָ

ּגם ׁשּיפחדּו מׁשה חׁשב ּבּברד, ְְֲִֶֶַַַָָָֹמאד

הּפלטה יתר יאבדּו אם ּברעב ׁשּימּותּו ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעּתה

ׁשּיענּוהּו טרם רׁשּותֹו ּבלא ויצא להם, ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּנׁשארת

חׁשב ּבּדבר, ׁשּיתיעצּו ּכדי לאו, אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָהן

לפרעה: ואמרּו עׂשּו כן ּכי אמת, ְְְְְְֱִֵֶַַָָֹמחׁשבֹות

רּבֹותינּו ּובדברי מצרים. אבדה ּכי ּתדע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהטרם

זה ׁשּפֹונים אֹותן ראה ה'.): י"ג, ִֶֶָָָ(שמו"ר

ׁשּיּטלּו ּכדי מּׁשם יצא לדבריו, מאמינים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָלזה,

כן ּכי ּבעיני, והּנכֹון ּתׁשּובה. לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֵַַַָָָעצה

היכלֹו, אל ּפרעה אל ּבֹואֹו עת ּבכל עֹוׂשה ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹהיה

הּכתּוב הצר אבל מּלפניו, ויֹוצא ּבֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻמתרה

מׁשה את וּיּוׁשב ּבעבּור: ּבכאן זה ְְְֲִֶֶֶַַַַָלהזּכיר

ְוגֹו'.

‰‰ÌÈÎÏ.(חֿט) ÈÓÂ ÈÓרֹוצה ּפרעה היה ƒ»ƒ«…¿ƒְֶַָָֹ

וׁשֹוטריהם, זקניהם ראׁשיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָׁשּילכּו

ּכי ענהּו ּומׁשה ּבּׁשמֹות, נּקבּו אׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַָָָאנׁשים

לנ ה' חג ּכי ילכּו והּבנֹות הּבנים ּומצוהּגם ּו, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

על לפרעה חרה אז לפניו, לחג ּכּלנּו ְְְַַַָָָָָָָֹֹֻעל

ּבׁשּום הּטף יׁשלח ׁשּלא ואמר והּבנֹות, ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּבנים

הּזכרים ּכל יׁשלח אבל יזּבחּו, לא הם ּכי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּפנים,

הּטף ויּׁשארּו ׁשאמר, החג ּבעבּור ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָהּגדֹולים

ְִַָוהּנׁשים.
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:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה∑‡˙ B‚Â'.הארץאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
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:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàäרמב"ן ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ìà ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîìýíäé §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:íéøöî äãáà ék òãz íøèä£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½
ìà ýåýé-úà eãáò eëìý:íéëìää éîå éî íëé §¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£·LeiÂ∑ׁשליח ידי על וההּוׁשבּו אחריהם, ּפרעהׁשּׁשלחּו אל רמב"ן.ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי ואתאף «¬∆¬««∆¿∆¿ְֲִֶֶַַַַַֹ
אמרּתם ּכאׁשר ÌÎÈ�t.הּבקר, „‚� ‰Ú¯ Èk e‡¯∑,רעה ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ְֲֲֶֶַַַָָ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ÏekÈה ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡�ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ù�e È�t˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡�Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

a·��‡ט ÏÈÊ� ‡�·Ò·e ‡�ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ� ‡�¯B˙·e ‡��Úa ‡�˙�··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡�Ï ÈÈ¿»»»

k„י ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זה, יּודע רּבנּו מׁשה מּׁשנֹות ּכי מּׁשנה, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָיֹותר

מׁשּפט י'.): (ב', עדּיֹות ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ְְְִִֵֶֶֶַַָֻּכמֹו

אמר: וכן חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבמצרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמצרים

(ּפסּוק הּברד מן לכם הּנׁשארת הּפלטה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיתר

י"ב.), (ּפסּוק הּברד הׁשאיר אׁשר ּוכתיב: ְְֲִִִֶַָָָה'.).

היה ּכן אם ּבעצמּה, ההיא הּׁשנה היתה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכי

מּקדם לא ההיא, ּבּׁשנה אדר ּבחדׁש ְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹהּברד

ולא אפילה והחּטה אביב הּׂשעֹורה ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹלכן,

מּמּנּה ּׁשּצמח מה הּברד יּכה אם אליה ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיּזיק

הּגפן ּפרחה לא ועדין ותצמיח. ּתׁשּוב ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹּכי

ואת הּכתּוב: אמר ּולכ האילנֹות, הנצּו ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹולא

הּׂש עץ ּכיּכל כ"ה.), ט', (לעיל ׁשּבר דה ְִִֵֵֵֶַָָ

ּבחדׁש כן ואחרי והּפארֹות. הענפים ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשבר

והיא והּכּסמת, החּטה צמחה ּבניסן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻימים

והתחילּו הּברד, מן להם הּנׁשארת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּפלטה

טעם וזה נראּו. והּנּצנים ּפרח להֹוציא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהעצים

והׁשחית ּפרחיהם ואכל הארּבה ּבא ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצמח,

ציץ, אֹו ּפרח להם הׁשאיר לא אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַָֹֹהּכל

ׁשאמר: והּכתּוב נגאלּו, עצמֹו הּזה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּובחדׁש

יאמר ט"ו.), ּפסּוק (לקּמן העץ ּפרי ּכל ְְְִֵֵַַָָָָֹואת

ירק ּכל ׁשאמר: ּכמֹו ּפרי, ׁשּיעׂשה העץ ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

(ׁשם). ֵָָּבעץ

Ú¯t‰.(וֿז) ÌÚÓ ‡ˆiÂ ÔÙiÂׁשּפחדּו ּבעבּור «ƒ∆«≈≈≈ƒ«¿…ֲֲֶַָ

ּגם ׁשּיפחדּו מׁשה חׁשב ּבּברד, ְְֲִֶֶַַַָָָֹמאד

הּפלטה יתר יאבדּו אם ּברעב ׁשּימּותּו ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעּתה

ׁשּיענּוהּו טרם רׁשּותֹו ּבלא ויצא להם, ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּנׁשארת

חׁשב ּבּדבר, ׁשּיתיעצּו ּכדי לאו, אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָהן

לפרעה: ואמרּו עׂשּו כן ּכי אמת, ְְְְְְֱִֵֶַַָָֹמחׁשבֹות

רּבֹותינּו ּובדברי מצרים. אבדה ּכי ּתדע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהטרם

זה ׁשּפֹונים אֹותן ראה ה'.): י"ג, ִֶֶָָָ(שמו"ר

ׁשּיּטלּו ּכדי מּׁשם יצא לדבריו, מאמינים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָלזה,

כן ּכי ּבעיני, והּנכֹון ּתׁשּובה. לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֵַַַָָָעצה

היכלֹו, אל ּפרעה אל ּבֹואֹו עת ּבכל עֹוׂשה ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹהיה

הּכתּוב הצר אבל מּלפניו, ויֹוצא ּבֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻמתרה

מׁשה את וּיּוׁשב ּבעבּור: ּבכאן זה ְְְֲִֶֶֶַַַַָלהזּכיר

ְוגֹו'.

‰‰ÌÈÎÏ.(חֿט) ÈÓÂ ÈÓרֹוצה ּפרעה היה ƒ»ƒ«…¿ƒְֶַָָֹ

וׁשֹוטריהם, זקניהם ראׁשיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָׁשּילכּו

ּכי ענהּו ּומׁשה ּבּׁשמֹות, נּקבּו אׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַָָָאנׁשים

לנ ה' חג ּכי ילכּו והּבנֹות הּבנים ּומצוהּגם ּו, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

על לפרעה חרה אז לפניו, לחג ּכּלנּו ְְְַַַָָָָָָָֹֹֻעל

ּבׁשּום הּטף יׁשלח ׁשּלא ואמר והּבנֹות, ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּבנים

הּזכרים ּכל יׁשלח אבל יזּבחּו, לא הם ּכי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּפנים,

הּטף ויּׁשארּו ׁשאמר, החג ּבעבּור ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָהּגדֹולים

ְִַָוהּנׁשים.
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והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ּפרעה: להם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל לב)ּוכׁשחטאּו לאמר(לקמן מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו הֹוציאם"? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּברעה
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל ה)מילה ּדם(יהושע לכם: אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּבּמדּבר עליכם רֹואין רמב"ן.אנּו ְֲִִֵֶַָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ÌÈL˜·Ó.ּכאׁשר Ìz‡ d˙‡ Èk∑ …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לזּבח(אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑,קצר לׁשֹון זה ולאהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ְֲֵֶָָָֹ

המגרׁש מי .ּפרׁש ְִֵֵַַָ
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(áé)íéøöî õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤¦§©¸¦Æ
áNò-ìk-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàä«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤¨¥´¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä̈½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑ּכמֹו היתה, מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר ּבמקֹום .ׁשּמפרׁש ְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£¨−

:ïk-äéäé àì¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו ּכבד(יואל ׁשהיה למדנּו מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשל
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין יהיהׁשל ולא היה רמב"ן.לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ÈÈיא Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË� ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎÈ�t.(יֿיא) „‚� ‰Ú¯ Èkזה ּכתרּגּומֹו. ƒ»»∆∆¿≈∆ְְֶַ

ׁשּיפרׁשהּו היה ּטֹוב ּומה רּׁש"י. ְְְִֵֶַַָָָלׁשֹון

ּבֹו, מתחּלפֹות הּתרּגּום מן והּנסחאֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָֻאלינּו,

סבירין ּדאּתּון ביׁשא ארי ּבהן: ׁשּכתּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָיׁש

לזאת ונראה אסּתחרת. אּפיכֹון לקביל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמעּבד

ׁשאּתם הרעה לפרׁש: אנקלּוס ׁשרצה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻהּנסחא

ּבכם להעיד ּפניכם נגד יׁשבה לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹוׁשבים

ׁשנים והֹוׁשיבּו ּכּלׁשֹון: לברח, רֹוצים ְְְִִִִֶֶַַַַָֹׁשאּתם

נגדֹו בלּיעל ּבני (מלכיםֿאנׁשים לאמר ויעדהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻ

לחם לאכל וּיׁשבּו ּכלׁשֹון: והּוא י'.). כ"א, ְְְֱֵֶֶֶַָָא'

ׁשבה נא קּום ואסחרּו. כ"ה.), ל"ז, ְְְְִֵַָָָ(ּבראׁשית

נסחאֹות ויׁש אסּתחר. י"ט.), כ"ז, ְְְְְִִֵֵַָֻ(ּבראׁשית

יאמר לאסּתחרא, אּפיכֹון לקביל ּבהן: ְְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹּכתּוב

ּפניכם, לנגד לׁשּוב מזּמנת הּזאת הרעה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻהּנה

נחלה תּסב ולא מּלׁשֹון: ּתחזר, עליכם ְְֲֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּכי

ּכמדרׁש וזה תסּתחר. לא ז'.) ל"ו, ְְְְְְִִִֶַַַָָ(ּבּמדּבר

ה'.): (י"ג, רּבה ׁשמֹות ּבאּלה ׁשאמרּו ְְְֲִֵֶֶַָָָחכמים

הּקטּנים ׁשּמא לזּבח, והּזקנים הּבחּורים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּדר

אּלא ּדעּתֹו אין זה ּדבר ׁשאֹומר מי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטף,

לעׂשֹות, מבקׁשים ׁשאּתם אֹותּה ּכי ראּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹלברח,

ּפניכם ּנגד ּתׁשּוב היא לברח, ּבדעּתכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיׁש

מּדה. ּכנגד מּדה ּכלֹומר מּכאן. תצאּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

אּפיכֹון קביל לית אחרת: נסחא ּבֹו מצאתי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻועֹוד

להסב ּפניכם "ּבהּכרת אין יאמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלאסּתחרא,

ענתה ּפניכם הּכרת ּכי ּבלבבכם", אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרעה

ּפניכם, נגד רעה ּכי ּדעּו הּפׁשט: ודר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכם.

אגמל ּכי מאּתי, עליכם לבא ּוקרֹובה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹעֹומדת

לברח. חפצים ׁשאּתם ּבראֹותי רעה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאּתכם

Ôk.(יד) ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Âמֹודיע הּכתּוב ¿«¬»…ƒ¿∆≈ִַַָ

יהיה לא ׁשאחריו הּנבּואה מּדר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹאֹותנּו
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ּכרתים"ב) ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L� ‡Ï∑הּמלּוחים מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

(ë)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«

(àë)éäéå íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי.LÓÈÂ∑ּכמֹו ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ¿»≈ְ
חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויאמׁש.

יג)ּכגֹון: וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ÎBLÁÂ˙טו ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
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:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז ‡�ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏË�eיט ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

È�aכ ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹואל ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו רּׁש"י: וכתב ְְִִֵֵֵֶַַָָָכן.

(יֹואל העֹולם מן נהיה לא ּכמהּו ּבֹו: ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר

אֹותֹו מׁשה, מּׁשל ּגדֹול ׁשהיּו למדנּו ב'.), ְִֶֶֶַָָָב',

יחד ׁשהיּו הרּבה מינים ידי על היה יֹואל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל

ׁשּלא מׁשה ׁשל אבל וגזם, וילק וחסיל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹארּבה

ולא היה לא "וכמֹוהּו אחד, מין אּלא ְְִֶֶָָָָָָָֹֹהיה

ּכתּוב: ׁשהרי הרב, מאמר עלי וקׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָיהיה".

(ּתהּלים לארּבה ויגיעם יבּולם לחסיל ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָוּיּתן

וילק ארּבה וּיבא אמר ּוכתיב: מ"ו.), ְְְִֶֶֶַַַָָֹע"ח,

יאמר ואּולי ל"ד.). ק"ה, (ׁשם מסּפר ְְְִֵַַָָֹואין

מּׁשל ּגדֹול מׁשה ׁשל הארּבה מין ׁשהיה ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהרב

מּׁשל ּגדֹולים יֹואל ׁשל הּמינין ּוׁשאר ְְִִִִֵֵֶֶַָיֹואל,

ּבטלים. ּדברים ואּלה ְְְִִֵֵֶֶָמׁשה.

ÌÈ¯ˆÓ Ïe·b ÏÎa Ï·‡לא לפניו ,נמׁש ¬»¿»¿ƒ¿«ƒְְִַָָֹ

ׁשם. ּכן יהיה לא ואחריו ּכמהּו ארּבה כן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

מאד לחה מצרים ארץ היֹות ּבעבּור ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹויּתכן

ּדרּכֹו ּכי ּגדֹול, ארּבה ׁשם יהיה לא ְְְְִִֶֶַַַָָֹּביאֹור,

מזּכר הּוא וכאׁשר הּמטר, עצירת ּבׁשני ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֻלבא

כ'.). (א', ְֵּביֹואל

·˙ÎÂּבפרּו חננאל מעתרּבנּו ׁשּלֹו: הּתֹורה ׁש ¿»«ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָ

ארּבה אין עכׁשיו ועד רּבנּו מׁשה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָעתרת

יׂשראל ּבארץ יּפל ואם מצרים, ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמפסיד

מּכל אֹוכל אינֹו מצרים ּבגבּול ויּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹויבא

זה ּכי ואֹומרים עכׁשיו, עד ּכלּום הארץ ְְְְְִִֶֶַַָָָיבּול

ּבּצפרּדע ּכי ּוראה, ּבא לּכל. הּוא ידּוע ְְְְִֵֵַַַַַָָֹֹּכבר

ה'.), ח', (לעיל ּתּׁשארנה ּביאר רק ְְְִֵַַַַָָָֹאמר:

אבל עכׁשיו, עד אלתמּצח נׁשאר ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָּולפיכ

ּבכל אחד ארּבה נׁשאר לא ּכתיב: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹּבארּבה

ּבכל ׂשיחּו נאמר: זה ועל מצרים, ְְְְֱִִִֶֶַַַָּגבּול

לׁשֹון ּכאן עד ב'.). ק"ה, (ּתהּלים ְְְְִִִַָָנפלאֹותיו

ַָהרב.

ÈzÚ„Âהארּבה ׁשּמּכת ּבעבּור ּכי הּכתּוב ּבפׁשט ¿«¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַָָ

ועֹוד הּדֹורֹות, ּבכל לפעמים לבא ְְְְִִִַָָָָֹרגילה

הּקדים רּוח ּכי הּמקרים ּכדר זאת ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּבאה

מאד ּגדֹול היה ּכי אמר זה ּבעבּור ְְֲִֶַַָָָָָֹנׂשאֹו,

לפניו ּכי העֹולם, ּבמקרה נהיה אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָמּכל

ּכי ידעּו ּובגדלֹו ּכמֹוהּו, ּבא אינּנּו ְְְְֲִֵֶַָָָָָואחריו

ּבאחד ּכן לבא רגילּות ׁשאין היא אלהים ְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹֹמּכת

אלהים. מאת מּכה יֹואל ׁשל אֹותֹו וגם ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָֹהּזמּנים,

וטעם È˙‡hÁ,(יז) ‡� ‡N,למׁשה ּכבֹוד ּדר ְַַ»»«»ƒְֶֶֶָ

א'.) ז', (לעיל לפרעה אלהים הּוא ְְְֱִִֵַֹֹּכי

ג'.). י"א, (להּלן מצרים ּבארץ מאד ְְְְְִִֶֶַַָָֹוגדֹול
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ּכרתים"ב) ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L� ‡Ï∑הּמלּוחים מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

(ë)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«

(àë)éäéå íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי.LÓÈÂ∑ּכמֹו ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ¿»≈ְ
חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויאמׁש.

יג)ּכגֹון: וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ÎBLÁÂ˙טו ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡�ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡�ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז ‡�ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏË�eיט ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

È�aכ ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹואל ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו רּׁש"י: וכתב ְְִִֵֵֵֶַַָָָכן.

(יֹואל העֹולם מן נהיה לא ּכמהּו ּבֹו: ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר

אֹותֹו מׁשה, מּׁשל ּגדֹול ׁשהיּו למדנּו ב'.), ְִֶֶֶַָָָב',

יחד ׁשהיּו הרּבה מינים ידי על היה יֹואל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל

ׁשּלא מׁשה ׁשל אבל וגזם, וילק וחסיל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹארּבה

ולא היה לא "וכמֹוהּו אחד, מין אּלא ְְִֶֶָָָָָָָֹֹהיה

ּכתּוב: ׁשהרי הרב, מאמר עלי וקׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָיהיה".

(ּתהּלים לארּבה ויגיעם יבּולם לחסיל ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָוּיּתן

וילק ארּבה וּיבא אמר ּוכתיב: מ"ו.), ְְְִֶֶֶַַַָָֹע"ח,

יאמר ואּולי ל"ד.). ק"ה, (ׁשם מסּפר ְְְִֵַַָָֹואין

מּׁשל ּגדֹול מׁשה ׁשל הארּבה מין ׁשהיה ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהרב

מּׁשל ּגדֹולים יֹואל ׁשל הּמינין ּוׁשאר ְְִִִִֵֵֶֶַָיֹואל,

ּבטלים. ּדברים ואּלה ְְְִִֵֵֶֶָמׁשה.

ÌÈ¯ˆÓ Ïe·b ÏÎa Ï·‡לא לפניו ,נמׁש ¬»¿»¿ƒ¿«ƒְְִַָָֹ

ׁשם. ּכן יהיה לא ואחריו ּכמהּו ארּבה כן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

מאד לחה מצרים ארץ היֹות ּבעבּור ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹויּתכן

ּדרּכֹו ּכי ּגדֹול, ארּבה ׁשם יהיה לא ְְְְִִֶֶַַַָָֹּביאֹור,

מזּכר הּוא וכאׁשר הּמטר, עצירת ּבׁשני ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֻלבא

כ'.). (א', ְֵּביֹואל

·˙ÎÂּבפרּו חננאל מעתרּבנּו ׁשּלֹו: הּתֹורה ׁש ¿»«ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָ

ארּבה אין עכׁשיו ועד רּבנּו מׁשה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָעתרת

יׂשראל ּבארץ יּפל ואם מצרים, ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמפסיד

מּכל אֹוכל אינֹו מצרים ּבגבּול ויּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹויבא

זה ּכי ואֹומרים עכׁשיו, עד ּכלּום הארץ ְְְְְִִֶֶַַָָָיבּול

ּבּצפרּדע ּכי ּוראה, ּבא לּכל. הּוא ידּוע ְְְְִֵֵַַַַַָָֹֹּכבר

ה'.), ח', (לעיל ּתּׁשארנה ּביאר רק ְְְִֵַַַַָָָֹאמר:

אבל עכׁשיו, עד אלתמּצח נׁשאר ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָּולפיכ

ּבכל אחד ארּבה נׁשאר לא ּכתיב: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹּבארּבה

ּבכל ׂשיחּו נאמר: זה ועל מצרים, ְְְְֱִִִֶֶַַַָּגבּול

לׁשֹון ּכאן עד ב'.). ק"ה, (ּתהּלים ְְְְִִִַָָנפלאֹותיו

ַָהרב.

ÈzÚ„Âהארּבה ׁשּמּכת ּבעבּור ּכי הּכתּוב ּבפׁשט ¿«¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַָָ

ועֹוד הּדֹורֹות, ּבכל לפעמים לבא ְְְְִִִַָָָָֹרגילה

הּקדים רּוח ּכי הּמקרים ּכדר זאת ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּבאה

מאד ּגדֹול היה ּכי אמר זה ּבעבּור ְְֲִֶַַָָָָָֹנׂשאֹו,

לפניו ּכי העֹולם, ּבמקרה נהיה אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָמּכל

ּכי ידעּו ּובגדלֹו ּכמֹוהּו, ּבא אינּנּו ְְְְֲִֵֶַָָָָָואחריו

ּבאחד ּכן לבא רגילּות ׁשאין היא אלהים ְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹֹמּכת

אלהים. מאת מּכה יֹואל ׁשל אֹותֹו וגם ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָֹהּזמּנים,

וטעם È˙‡hÁ,(יז) ‡� ‡N,למׁשה ּכבֹוד ּדר ְַַ»»«»ƒְֶֶֶָ

א'.) ז', (לעיל לפרעה אלהים הּוא ְְְֱִִֵַֹֹּכי

ג'.). י"א, (להּלן מצרים ּבארץ מאד ְְְְְִִֶֶַַָָֹוגדֹול
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ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם מיּׁשבואּונקלֹוס הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
לׁשֹון ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו כח)על ׁשהיה(דברים ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל .ּכפּול ְְֶַַָָָָָָֻ

(áë)-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨
ìL íéøöî õøà:íéîé úL ¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל רבה)חׁש ועֹוד(בשמות , «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
א ימים ליׁשבׁשלׁשת יכֹול אין ועֹומד לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש (שמותחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ

עיי"ש) ימירבה. ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת רֹוצים היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה .ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפלה,

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין ÌÈÓÈ.והיּו ˙LÏL∑ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ¿…∆»ƒ
ׁשל ימיםׁשלּוׁש ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, טרציינ"א .ימים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zFgiU ihETl)¦¥¦

לצאת רֹוצים היּו כב)ולא י, אּלּו(רׁש"י ּדוקא ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּיֹום מבאר, הּדבר ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻׁשּסרבּו

ּבין הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה מצרים ּגאּלת ּכאן: זה ּדרְך ועל סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּכּפּור

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי אְך הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

(âë)ìL åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àìúL «Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤
:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîéרמב"ן ¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß zah h"k iyily mei ß

(ãë)ýåýé-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤§Ÿ̈½
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑מּצג רמב"ן.ּבמקֹומֹויהא À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי רמב"ן.לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

Â‰Â‰כב ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

‡�Lכג eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L�‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰�·˙BÓa ‡¯B‰� ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎ�Ú „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

�ÒÎ˙כה ‡�„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚ�Â ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

כן ּכי לׁשניהם, אלהיכם, ה' אל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַֹוהעּתירּו

יֹודע ּכי מּוסר, ּדר ּפעם ּבכל ּפרעה ְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹיאמר

לֹו: אמר כן ּכי הּמעּתיר, הּוא מׁשה ּכי ְְִִִֵֶַַַַָֹּפרעה

והעּתרּתי ה'.), ח', (לעיל ל אעּתיר ְְְְְְְִִֵַַַַָלמתי

ה' אל ּכּפי את אפרׂש כ"ה.), (ׁשם ה' ְֶֶֶֶַַָֹאל

לׁשֹון ּבזה מׁשה ידּבר לא ּכי כ"ט.), ט', ְְִֵֶֶַָָֹ(ׁשם

מּפיו. ׁשקר יֹוציא ׁשּלא ִִִִֶֶֶַֹרּבים,

˜eÓוטעם(כג) ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e‡¯ ‡Ï ְַַ…»ƒ∆»ƒ¿…»
,ÂÈzÁzÓ LÈ‡הּזה החׁש היה לא ּכי ƒƒ«¿»ִֶֶַַָָֹ

ּכמֹו והיה ׁשמׁשם ׁשּבא הּׁשמׁש אֹור ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָאפיסת

עב אד ּכלֹומר אפלה, חׁש היה אבל ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָלילה,

נטה אמר: ּכן על ּכי הּׁשמים, מן ׁשּירד ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמאד

מּׁשם להֹוריד כ"א.), (ּפסּוק הּׁשמים על יד ְְִִִֶַַַָָָָאת

ּכל מכּבה והיתה עליהם. נֹופלת ּגדֹולה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשכה

ּובכל העמּקֹות החפירֹות ּבכל ּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֶַַָָָֻנר,

וכן הּנר, יתקּים לא העצּום החׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹמקֹומֹות

הּנר ׁשם להם יעמד לא חׁש ּבהרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעֹוברים

אחיו את איׁש ראּו לא ּכן ועל ּכלל, האׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹולא

היּו כן ואלמלא מּתחּתיו, איׁש קמּו ְְְְִִִֵֵַָָָָֹולא

ׁשלח הּכתּוב: ׁשאמר וזהּו ּבנרֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּמׁשים

היה ּכי כ"ח.), ק"ה, (ּתהּלים ויחׁש ְְִִִִֶַַָָחׁש

ּבלבד. הּיֹום אֹור אפיסת לא ,חׁש ְֲִִִֶַַַַֹׁשּלּוח

ÔÎzÈÂּכמֹו ּבֹו ׁשהיה מרּגׁש מאד עב אד ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ

א'.), י"ד, (שמו"ר רּבֹותינּו ּכדברי ְְִֵֵַַָמּמׁש,

ר"א. ּכעדּות אקינּוס ּבים הּוא ְְְֲֵֶַַָֻּכאׁשר

וטעם vÈ‚(כד) ÌÎ¯˜·e ÌÎ�‡ˆאנׁשי ּכי ְַַ…¿∆¿«¿∆À»ְִֵַ

ּבּמקנההּמקנה וחילם רכּוׁשם וכל היּו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ממֹונם ּכל יּניחּו לא ּכי ּפרעה וחׁשב ְְִִַַַָָָָָָֹֹהיה,

עׁשר לֹו יּׁשאר הּנה ּכן יעׂשּו אּולי ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָויברחּו.

מאד. ּכבד מקנה היה ּכי ְְִִֵֶָָָָֹּגדֹול,

ÏÚÂ˙.(כה) ÌÈÁ·Ê e�„Èa Ôzz ‰z‡ Ìbלא ««»ƒ≈¿»≈¿»ƒ¿……ֹ

להעׂשֹות, מנת על זה ּדבר מׁשה ְְֵֶֶַַָָָָָאמר

יאמר חּזּוק. ּדברי הם אבל ּכלל, ּכן עׂשה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹֹולא

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy

(åë)çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½
ìà ýåýé-úà ãáòìý-úà ãáòp-äî òãð-àì eðçðàå eðé ©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

a-ãò ýåýé:änL eðà §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„� ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד ּׁשּיׁשּכּמה מּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ּבידינּו ְֵָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)úBàø óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt: ¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)éðt úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå:E ©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬¨¤«
i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו רמב"ן.(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)-ìò àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©
BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½

:äfî íëúà Løâé Løb äìk̈¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלחּגמירא. רמב"ן.ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|äMàå eäòø úàî ©¤¨−§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡� ¯ac∑(ז אברהם:(ברכות צּדיק, אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבהם קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו ."ועבדּום ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

˙zL‡¯כו ‡Ï ‡�nÚ ÏÈÊÈ ‡�¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò� ‡�Á�‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡�Á�‡ ˙ÈÏ ‡�Á�‡Â ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡�˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙ�ƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ע ועל עליו ה' יד מאד ּתכּבד ּכיּכי עד ּמֹו, ְְְִִִַַַַַָָֹ

נפׁשֹו ּבעד יּתן לֹו אׁשר וכל ועֹולֹות זבחים ְְְְְֲִִֵֶַַַָֹּגם

להם: אמר ּכאׁשר ּכי ּובאמת ד'.). ב', ֱֲִִֶֶֶֶַַָָ(אּיֹוב

נֹותן היה ל"ב.), י"ב, (להּלן אתי ּגם ְְִֵֵֶַַַָָָֹּוברכּתם

עלה לא אבל עליו, לכּפר מקנהּו ּכל ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּברצֹונֹו

ּתֹועבה רׁשעים זבח לעׂשֹות מׁשה ּדעת ְֲִֵֶֶַַַַַָָעל

לא ּדּכאֹו, חפץ ה' ּכי כ"ז.), כ"א, ְְִִֵֵַָֹ(מׁשלי

ואת אֹותֹו ּולנער להעניׁשֹו רק עליו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָלכּפר

ּבּים. חילֹו ֵַָָּכל

e�È˙Ba¯Âּבא ּתנחּומא פי"ג. (מכילתא אמרּו ¿«≈ְְְְִַָָָֹ

י"ב, (להּלן ּדּברּתם" "ּכאׁשר ּכי ְְֲִִֶֶַַַָז'.)

ּבידנּו ּתּתן אּתה ּגם מאמרם על הּוא ְֲִֵֵַַַַָָָָל"ב.)

להם ׁשרמז לֹומר רצּו אּולי ועֹולֹות. ְְִֶֶַַַָָָָזבחים

ּכלל. מּמּנּו ׁשּלקחּו לא אמרּו, אׁשר ּככל ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹלתת

לא ׁשּיצאּו, ּכדי להם ועֹולֹות זבחים ְְְְִֵֵֶֶָָֹאֹו

נכֹון. אינֹו זה וגם עליו. ְְְִֵֶַַָָָָלהקריבם

EÈ�t(כט) ˙B‡¯ „BÚ ÛÒ‡ ‡Ïאחרת ּפעם ……ƒ¿»∆ֶֶַַַ

לא הּבכֹורֹות ּבמּכת ּכי צאתי, ְְֲִִֵֵַַַַֹאחרי

(להּלן ּולאהרן למׁשה וּיקרא טעם: ּכי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹראהּו,

וצעק ּביתם ּפתח עד ׁשהל ל"א.), ְֵֶֶַַַַָָָי"ב,

ׁשּׁשלח אֹו (ׁשם). עּמי מּתֹו ּצאּו קּומּו :ְִִֶֶַַַָָּבחׁש

ּפסּוק (ׁשם ּבהם ׁשּנאמר הּמצרים יד על ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

לׁשּלחם למהר העם על מצרים וּתחזק ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָל"ג.):

הארץ. ִֶָָמן

ÔÎzÈÂ,ּפני ראֹות עֹוד אֹוסיף לא ׁשּיאמר ¿ƒ»≈ְִֶֶַָֹֹ

,אלי אני עֹוד אבא ׁשּלא ,ְְֲִֵֵֶֶָָֹֹּבהיכל

ליתא) (ׁשּלפנינּו רּבה ׁשמֹות ּבאּלה אמרּו ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָוכ

ּבא איני עֹוד ּפני ראֹות ּתסף אל אמרּת ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹיפה

אצלי. ּבא אּתה ,ְְְִֶֶַָָאצל

‡Á„.(אֿב) Ú‚� „BÚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆∆«∆»
ׁשהרי זה, לֹו נאמר ּפרעה לפני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹּבעמדֹו

לׁשֹון ּפניו. ראֹות הֹוסיף לא מּלפניו ְְְִִִֶָָָָָָֹמּׁשּיצא

א'.): י"ח, (שמו"ר רּבֹותינּו אמרּו וכן ְְִֵֵַַָרּׁש"י.

ׁשל ּבפלטין נכנס ּכביכֹול האלהים, עליו ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹקפץ

ראֹות עֹוד אסף לא ׁשאמר מׁשה ּבׁשביל ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹּפרעה

ּדּבר ׁשּלא מֹוצא ואּתה ּבּדאי, יּמצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפני

ּפרעה ׁשל ּבביתֹו מׁשה עם הּוא ּברּו ְְִֵֶֶַַָָֹהּקדֹוׁש

וגֹו' העיר את ּכצאתי מּנין, ׁשעה, אֹותּה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָאּלא

ּברּו הּקדֹוׁש קפץ ועכׁשיו כ"ט.), ט', ְְְֵַַַָָָָ(לעיל

אחד נגע עֹוד ׁשּנאמר: מׁשה, עם ודּבר ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָהּוא

ְוגֹו'.

‰p‰Âאמר ה' ּכי ּבסּפּורים, קּצר ּבזה ּגם ¿ƒ≈ְִִִִֵֶַַָָ

ּפרעה, על אביא אחד נגע עֹוד ְִֶֶַַַָָֹלֹו:

ּכחצֹות לֹו: ואמר ההּוא, הּנגע ְְֲִֶַַַַַָוהֹודיעֹו

ענין וכל מצרים, ּבתֹו יֹוצא אני ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָהּלילה

לא אבל ד'ֿח'.), (ּפסּוקים ההיא ְֲִִַַָָָָֹהּפרׁשה

הּׁשם ׁשאמר ּבאמירה להארי הּכתּוב ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָרצה

לפרעה: מׁשה ּׁשּסּפר ּבּמה ּדי ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹלמׁשה,

(לעיל ּבארּבה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ה', אמר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּכה

רּבֹות ּפרׁשּיֹות הּזה ּכענין ּובאּו ב'.). ְִִֶַַָָָָָי',

ּבכֹור, ּכל לי קּדׁש ּפרׁשת הּזה ּובּסדר ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבתֹורה.

למׁשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבדּבּור ְְְִֵֶַַָָּתקּצר

את זכֹור העם: אל מׁשה ּבמאמר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָותארי

הּפרׁשה וגמר ג'.), י"ג, (להּלן הּזה ְְֶַַַַַָָָָָהּיֹום

ׁשאמרם מׁשה אל הּׁשם ּדברי והם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכּלּה,

נא ּדּבר ואמר: ׁשּנצטּוה. ּבּלׁשֹון ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָליׂשראל

ּפרעה. מּלפני ּבצאת העם, ְְְְְְִִֵֵֵַָָָֹּבאזני



מי `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy

(åë)çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½
ìà ýåýé-úà ãáòìý-úà ãáòp-äî òãð-àì eðçðàå eðé ©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

a-ãò ýåýé:änL eðà §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„� ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד ּׁשּיׁשּכּמה מּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ּבידינּו ְֵָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)úBàø óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt: ¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)éðt úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå:E ©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬¨¤«
i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו רמב"ן.(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)-ìò àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©
BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½

:äfî íëúà Løâé Løb äìk̈¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלחּגמירא. רמב"ן.ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|äMàå eäòø úàî ©¤¨−§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡� ¯ac∑(ז אברהם:(ברכות צּדיק, אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבהם קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו ."ועבדּום ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

˙zL‡¯כו ‡Ï ‡�nÚ ÏÈÊÈ ‡�¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò� ‡�Á�‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡�Á�‡ ˙ÈÏ ‡�Á�‡Â ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡�˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙ�ƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ע ועל עליו ה' יד מאד ּתכּבד ּכיּכי עד ּמֹו, ְְְִִִַַַַַָָֹ

נפׁשֹו ּבעד יּתן לֹו אׁשר וכל ועֹולֹות זבחים ְְְְְֲִִֵֶַַַָֹּגם

להם: אמר ּכאׁשר ּכי ּובאמת ד'.). ב', ֱֲִִֶֶֶֶַַָָ(אּיֹוב

נֹותן היה ל"ב.), י"ב, (להּלן אתי ּגם ְְִֵֵֶַַַָָָֹּוברכּתם

עלה לא אבל עליו, לכּפר מקנהּו ּכל ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּברצֹונֹו

ּתֹועבה רׁשעים זבח לעׂשֹות מׁשה ּדעת ְֲִֵֶֶַַַַַָָעל

לא ּדּכאֹו, חפץ ה' ּכי כ"ז.), כ"א, ְְִִֵֵַָֹ(מׁשלי

ואת אֹותֹו ּולנער להעניׁשֹו רק עליו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָלכּפר

ּבּים. חילֹו ֵַָָּכל

e�È˙Ba¯Âּבא ּתנחּומא פי"ג. (מכילתא אמרּו ¿«≈ְְְְִַָָָֹ

י"ב, (להּלן ּדּברּתם" "ּכאׁשר ּכי ְְֲִִֶֶַַַָז'.)

ּבידנּו ּתּתן אּתה ּגם מאמרם על הּוא ְֲִֵֵַַַַָָָָל"ב.)

להם ׁשרמז לֹומר רצּו אּולי ועֹולֹות. ְְִֶֶַַַָָָָזבחים

ּכלל. מּמּנּו ׁשּלקחּו לא אמרּו, אׁשר ּככל ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹלתת

לא ׁשּיצאּו, ּכדי להם ועֹולֹות זבחים ְְְְִֵֵֶֶָָֹאֹו

נכֹון. אינֹו זה וגם עליו. ְְְִֵֶַַָָָָלהקריבם

EÈ�t(כט) ˙B‡¯ „BÚ ÛÒ‡ ‡Ïאחרת ּפעם ……ƒ¿»∆ֶֶַַַ

לא הּבכֹורֹות ּבמּכת ּכי צאתי, ְְֲִִֵֵַַַַֹאחרי

(להּלן ּולאהרן למׁשה וּיקרא טעם: ּכי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹראהּו,

וצעק ּביתם ּפתח עד ׁשהל ל"א.), ְֵֶֶַַַַָָָי"ב,

ׁשּׁשלח אֹו (ׁשם). עּמי מּתֹו ּצאּו קּומּו :ְִִֶֶַַַָָּבחׁש

ּפסּוק (ׁשם ּבהם ׁשּנאמר הּמצרים יד על ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

לׁשּלחם למהר העם על מצרים וּתחזק ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָל"ג.):

הארץ. ִֶָָמן

ÔÎzÈÂ,ּפני ראֹות עֹוד אֹוסיף לא ׁשּיאמר ¿ƒ»≈ְִֶֶַָֹֹ

,אלי אני עֹוד אבא ׁשּלא ,ְְֲִֵֵֶֶָָֹֹּבהיכל

ליתא) (ׁשּלפנינּו רּבה ׁשמֹות ּבאּלה אמרּו ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָוכ

ּבא איני עֹוד ּפני ראֹות ּתסף אל אמרּת ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹיפה

אצלי. ּבא אּתה ,ְְְִֶֶַָָאצל

‡Á„.(אֿב) Ú‚� „BÚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆∆«∆»
ׁשהרי זה, לֹו נאמר ּפרעה לפני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹּבעמדֹו

לׁשֹון ּפניו. ראֹות הֹוסיף לא מּלפניו ְְְִִִֶָָָָָָֹמּׁשּיצא

א'.): י"ח, (שמו"ר רּבֹותינּו אמרּו וכן ְְִֵֵַַָרּׁש"י.

ׁשל ּבפלטין נכנס ּכביכֹול האלהים, עליו ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹקפץ

ראֹות עֹוד אסף לא ׁשאמר מׁשה ּבׁשביל ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹּפרעה

ּדּבר ׁשּלא מֹוצא ואּתה ּבּדאי, יּמצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפני

ּפרעה ׁשל ּבביתֹו מׁשה עם הּוא ּברּו ְְִֵֶֶַַָָֹהּקדֹוׁש

וגֹו' העיר את ּכצאתי מּנין, ׁשעה, אֹותּה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָאּלא

ּברּו הּקדֹוׁש קפץ ועכׁשיו כ"ט.), ט', ְְְֵַַַָָָָ(לעיל

אחד נגע עֹוד ׁשּנאמר: מׁשה, עם ודּבר ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָהּוא

ְוגֹו'.

‰p‰Âאמר ה' ּכי ּבסּפּורים, קּצר ּבזה ּגם ¿ƒ≈ְִִִִֵֶַַָָ

ּפרעה, על אביא אחד נגע עֹוד ְִֶֶַַַָָֹלֹו:

ּכחצֹות לֹו: ואמר ההּוא, הּנגע ְְֲִֶַַַַַָוהֹודיעֹו

ענין וכל מצרים, ּבתֹו יֹוצא אני ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָהּלילה

לא אבל ד'ֿח'.), (ּפסּוקים ההיא ְֲִִַַָָָָֹהּפרׁשה

הּׁשם ׁשאמר ּבאמירה להארי הּכתּוב ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָרצה

לפרעה: מׁשה ּׁשּסּפר ּבּמה ּדי ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹלמׁשה,

(לעיל ּבארּבה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ה', אמר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּכה

רּבֹות ּפרׁשּיֹות הּזה ּכענין ּובאּו ב'.). ְִִֶַַָָָָָי',

ּבכֹור, ּכל לי קּדׁש ּפרׁשת הּזה ּובּסדר ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבתֹורה.

למׁשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבדּבּור ְְְִֵֶַַָָּתקּצר

את זכֹור העם: אל מׁשה ּבמאמר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָותארי

הּפרׁשה וגמר ג'.), י"ג, (להּלן הּזה ְְֶַַַַַָָָָָהּיֹום

ׁשאמרם מׁשה אל הּׁשם ּדברי והם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכּלּה,

נא ּדּבר ואמר: ׁשּנצטּוה. ּבּלׁשֹון ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָליׂשראל

ּפרעה. מּלפני ּבצאת העם, ְְְְְְִִֵֵֵַָָָֹּבאזני



a`מב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|äLî Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À
íòä éðéòáe äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb: ¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zegiy ihewl)

מצרים ּבעיני העם חן את ה' ג)וּיּתן ולא(יא, החן נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת יג)קּבל ׁשל(יג, ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד לָך ׁשאין : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

רמב"ןמצרים. ְִִַ

ß hay '` iriax mei ß

(ã)àöBé éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬¥−
:íéøöî CBúa§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ראֹות הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
‰ÏÈl‰.ּפניו ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּפׁשּוטֹו,(תהלים זהּו ּבנּו", אּפם "ּבחרֹות ָָ«¬…««¿»ְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ד)ליּׁשבֹו מׁשה:(ברכות ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ'ּכחצֹות',

'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל רמב"ן.הּוא, ְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ

(ä)áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬

:äîäa§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו מצריםלּמה על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

‰ÁÙM‰ ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑לקּו ולּמה ּבכלל, היּו הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹ
מׁשעּבד היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבצרתםּבני ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ּוּכׁשהּקדֹוׁש לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ¿…¿¿≈»ְְְִִֶֶַָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע הּוא (מכילתא)ּברּו. ְְִִִֵֶָָָָָָֹֻ

(å)àì eäîk øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ
óñú àì eäîëå äúéäð: ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

‡Ûג ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú È�ÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡�‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

„ÌÈ¯ˆÓו ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È�ÈÚa(ג) ÌÚ‰ ÔÁ ˙‡ '‰ ÔziÂ ְַַ«ƒ≈∆≈»»¿≈≈
ÌÈ¯ˆÓׂשֹונאים מצרים אנׁשי היּו ׁשּלא ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶַַָֹ

אהבה ּבהם מֹוסיפין אבל הּמּכֹות, על ֲֲִִֶַַַַָָָָאֹותם

הרׁשעים אנחנּו לאמר, ּבעיניהם, חן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹוׂשאים

אתכם ׁשּיחֹונן הּוא וראּוי חמס, עֹוׂשים ְְְִֵֶֶֶַָָָּגם

עליהם הּמביא מׁשה, האיׁש ּגם ֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהאלהים.

ּבעיני מצרים ארץ ּבכל מאד ּגדֹול ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמּכֹות,

העם, ּובעיני ריבֹו. ואנׁשי ּפרעה ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹעבדי

עליכם ה' ירא לֹו ׁשאמרּו אחרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"יׂשראל",

ׁשמעּו ולא אחרי: כ"א.), ה', (לעיל ְְְְְֲִֵֵַָֹֹויׁשּפט

נתּגּדל ּכי ט'.), ו', (ׁשם רּוח מּקצר מׁשה ְִִִֵֶֶֶַַָֹאל

לנביא הּוא נאמן ּכי ּבראֹותם ּבעיניהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָֹמאד

ַלה'.

LÈÂעם העם, ּבעיני ּכי (הראב"ע) אֹומרים ¿≈ְְִִֵֵַָָָ

עבדיו", ּובעיני ּפרעה "ּבעיני אמר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹמצרים.

לֹו ודּבר מׁשה ּכנגד לּבֹו את אּמץ הּׁשם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַּכי

כ"ח.), י'. י', (לעיל ּפעמים עּתה ּכהגן ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּכבא לֹו ויׁשּתחוה אליו ׁשּיבא ה' רצה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹּכי

ּומעלה ּגדּלה זה ּכל ּכי ׂשֹונאֹו, אל ְְֲִֶֶַָָָָָֻאדם

ְֶלמׁשה.

‡ÏÂאת ה' וּיּתן ּכי (ּכהראב"ע) לפרׁש יּתכן ¿…ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ההׁשאלה, חן הּוא מצרים ּבעיני העם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָחן

ה'", "וּיּתן יאמר לא ההבטחה ּבזמן עּתה ְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹּכי

העם", חן את אּתן "ואני אֹומר היה ֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאבל

(י"ב, נתן וה' נאמר: מעׂשה ּבׁשעת ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָּולמּטה

ל"ו.).

‰ÏÈl‰.(ד) ˙ˆÁk '‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆∆…»««¬…««¿»
אמאל ׁשאמרּפרעה ּכמֹו עבדיו ואל ּכן ר ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(ּפסּוק אלי אּלה עבדי ּכל וירדּו דבריו: ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָּבסֹוף

ולא הּמּכהח'.). ּתהיה לילה איזה עּתה ּפרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּפרעה אל והאמירה הּזה הּדּבּור ּכי ְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹהּזאת,

ּכחצֹות ּוכׁשּיאמר היה. ניסן חדׁש ראׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹקדם

לא והּנה הּוא. לילה איזה יֹודע לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּלילה

ּבחרי אמר אבל מּכתם, ליל מׁשה ֲֳִִֵֶַַָָָָָָהֹודיעם

אּתה אבל ,ּפני ראֹות אני אֹוסיף לא ְֲֲִִֶַַָָָֹאף:

הּלילה ּכחצֹות לי" יׁשּתחוּו ועבדי" ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּתקראני

י"ב, (להּלן הּׁשנּיה ּובּפרׁשה .מארצ ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָלצאת

מצרים ּבארץ ועברּתי ליׂשראל: ּפרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָי"ב.)

(ׁשם הּׁשליׁשית ּובּפרׁשה וגֹו', הּזה ְְְִִֶַַַַַָָָָָּבּלילה

ׁשעׂשּו הּנזּכר הּלילה ּבחצי ויהי אמר: ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָכ"ט.)

הּפסח. ַַָּבֹו

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éða-ãòå Léàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£B�LÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר את(יהושע לאיׁש יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא ה)לׁשֹונֹו", ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חריף(משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
י)וׁשנּון, א ׁשנּונים(שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִַַָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà-íòî àöiå àöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬¥«¦

:óà-éøça äòøt©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא קב)עּמי", EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑והּלּוכ עצת אחר .ההֹולכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְְְְֲִִַַַָ
‡ˆ‡ ÔÎ È¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו מּלפניוּכׁשּגמר ‡Û.יצא È¯Áa∑ׁשאמר על ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְְִֶַָָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ

ראֹות ּתסף "אל .ּפני"לֹו: ְֶַַָֹ

(è)ïòîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑מצרים את ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. רמב"ן.מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«

:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לּפרׁשהּכבר לסמכּה ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

רמב"ן.ׁשּלאחריה ְֲֶֶַָ

áé(à)íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור מׁשה עם ׁשּכללֹו ÌÈ¯ˆÓ.ראׁשֹונה, ı¯‡a∑(מכילתא):לֹומר ּתלמּוד ?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְֵֶַַַַָָָ

חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ּכצאתי
ׁשּכן? ּכל לא .ּכזה, ֵֶֶָָֹ

d�LÈÏז ‡aÏk ˜Ê�È ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡ÓÏ Áa�ÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈
:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

Ú¯t‰ט ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÌÎÈÏ(ט) ÚÓLÈ ‡Ï ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆…ƒ¿«¬≈∆
.‰Ú¯tּפרעה ׁשּיפחד ראּוי ׁשהיה ּבעבּור «¿…ְְֲִֶֶַַַָָָֹ

יֹותר מּמּנה ויירא הּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָועבדיו

דברי ּכל ראּו ּוכבר עליהם, ּבא אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכל

הּׁשם הֹודיעֹו ּכן ּבעבּור ּבהם, מתקּימים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמׁשה

ּבֹו ׁשּירּבה "ּכדי לּבֹו את מחּזק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַׁשהּוא

ּובּבהמה ּבאדם ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְְֵַַַָָָָָמֹופתיו"

ורּׁש"י י"ב.). י"ב, (להּלן ּבאלהיהם ְְְִִֵֵֶַַָָֹּוׁשפטים

ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות מּכת ְְְִֵַַַַַַָאמר:

ׁשאמר: ּבעבּור זה יּתכן ולא ּבתֹוכֹו. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּמצרים

(ּפסּוק מארצֹו יׂשראל ּבני את ׁשּלח ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹולא

י'.).

וטעם Ïk(י) ˙‡ eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe ְַַ∆¿«¬…»∆»
‰l‡‰ ÌÈ˙Ùn‰הּנ הּמֹופתים זּכריםהם «…¿ƒ»≈∆ְְִִִֵַַָ

ּכל ׁשהׁשלים ּבעבּור זה ואמר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָלמעלה,

ׁשּכבר ּבכֹורֹות מּכת ּוגזרת ׁשעׂשּו, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּמעׂשים

הּבכֹורֹות ּבמיתת ּכי לפרעה, אֹותּה ְְְְִִִַַַָֹהֹודיעּו

מעׂשה. ּבּה ואהרן למׁשה ְְֲֲֵֶֶַַָֹאין



מג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éða-ãòå Léàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£B�LÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר את(יהושע לאיׁש יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא ה)לׁשֹונֹו", ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חריף(משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
י)וׁשנּון, א ׁשנּונים(שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִַַָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà-íòî àöiå àöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬¥«¦

:óà-éøça äòøt©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא קב)עּמי", EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑והּלּוכ עצת אחר .ההֹולכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְְְְֲִִַַַָ
‡ˆ‡ ÔÎ È¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו מּלפניוּכׁשּגמר ‡Û.יצא È¯Áa∑ׁשאמר על ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְְִֶַָָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ

ראֹות ּתסף "אל .ּפני"לֹו: ְֶַַָֹ

(è)ïòîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑מצרים את ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. רמב"ן.מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«

:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לּפרׁשהּכבר לסמכּה ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

רמב"ן.ׁשּלאחריה ְֲֶֶַָ

áé(à)íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור מׁשה עם ׁשּכללֹו ÌÈ¯ˆÓ.ראׁשֹונה, ı¯‡a∑(מכילתא):לֹומר ּתלמּוד ?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְֵֶַַַַָָָ

חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ּכצאתי
ׁשּכן? ּכל לא .ּכזה, ֵֶֶָָֹ

d�LÈÏז ‡aÏk ˜Ê�È ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡ÓÏ Áa�ÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈
:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

Ú¯t‰ט ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÌÎÈÏ(ט) ÚÓLÈ ‡Ï ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆…ƒ¿«¬≈∆
.‰Ú¯tּפרעה ׁשּיפחד ראּוי ׁשהיה ּבעבּור «¿…ְְֲִֶֶַַַָָָֹ

יֹותר מּמּנה ויירא הּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָועבדיו

דברי ּכל ראּו ּוכבר עליהם, ּבא אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכל

הּׁשם הֹודיעֹו ּכן ּבעבּור ּבהם, מתקּימים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמׁשה

ּבֹו ׁשּירּבה "ּכדי לּבֹו את מחּזק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַׁשהּוא

ּובּבהמה ּבאדם ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְְֵַַַָָָָָמֹופתיו"

ורּׁש"י י"ב.). י"ב, (להּלן ּבאלהיהם ְְְִִֵֵֶַַָָֹּוׁשפטים

ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות מּכת ְְְִֵַַַַַַָאמר:

ׁשאמר: ּבעבּור זה יּתכן ולא ּבתֹוכֹו. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּמצרים

(ּפסּוק מארצֹו יׂשראל ּבני את ׁשּלח ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹולא

י'.).

וטעם Ïk(י) ˙‡ eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe ְַַ∆¿«¬…»∆»
‰l‡‰ ÌÈ˙Ùn‰הּנ הּמֹופתים זּכריםהם «…¿ƒ»≈∆ְְִִִֵַַָ

ּכל ׁשהׁשלים ּבעבּור זה ואמר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָלמעלה,

ׁשּכבר ּבכֹורֹות מּכת ּוגזרת ׁשעׂשּו, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּמעׂשים

הּבכֹורֹות ּבמיתת ּכי לפרעה, אֹותּה ְְְְִִִַַַָֹהֹודיעּו

מעׂשה. ּבּה ואהרן למׁשה ְְֲֲֵֶֶַַָֹאין



a`מד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ואין(מכילתא. חדׁש. ראׁש ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
- סיון ׁשני, קרּוי אּיר ׁשּיהא החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמקרא

לקּדׁש,∑‰f‰.ׁשליׁשי ראּויה ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה אתנתקּׁשה ּבאצּבע לֹו והראה ְִִ«∆ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע ו)הּלבנה "ויהי(לעיל ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום נאמרה(במדבר החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר הּיֹום "מן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
חׁשכה עם והראהּו זֹו ּפרׁשה רמב"ן.לֹו ְְֲִֵֶָָָָָ

(â)äfä Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),לזה זה ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
מדּברים ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה Ó‡Ï¯.ואֹומרים Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«¿∆»¬«ƒ¿»≈≈…

L„ÁÏ ¯NÚa∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּבעׂשר∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו מּקחֹו מצרים ּפסחּפסח ולא ∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
צו)ּדֹורֹות ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת "ׂשהלמׁשּפחה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ׁשהיּו הרי ∆¿≈»…ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

רמב"ן.לּבית" ִַָ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìò©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑,נֹותר לידי ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

להתמעט יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"ולקח

‰e‡ב È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

‡n¯‡ד ÏÚ ‰‡�Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈ�Óa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ Ôe�Ó˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ�«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈL„Á.(ב) L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰זֹו «…∆«∆»∆…√»ƒ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּצּוה ראׁשֹונה ְִִִֶַָָָָָמצוה

ּבארץ אמר: ולכן מׁשה, ידי על יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת

ּבהר היּו ׁשּבּתֹורה מצות ׁשאר ּכי ְְְְִִִִֶַַַָָָֹמצרים,

ּבעיר לא מצרים, ּבארץ לֹומר ׁשּבא אֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹסיני,

ּכאן): (מכילתא רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָמצרים,

.לּכר ְַָחּוץ

‰È‰Âעדת ּכל אל ּדּברּו ּתחּלה: ׁשּיאמר ראּוי ¿»»ְְֲִֶֶַַַָָָֹ

וגֹומר לכם הּזה החדׁש לאמר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיׂשראל

יׂשראל ּבמקֹום הם ואהרן מׁשה אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפרׁשה,

יׂשראל ּכנגד לכם ואמר כ"ג), חּקת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ(ּתנחּומא

עדת ּכל אל ּדּברּו ואמר: וחזר ְְְְֲֶַַַַָָָָלדֹורֹותם,

ּפסח לקחת ׁשעה ּבמצות ׁשּיצּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

מדרׁשֹו ּולפי צ"ו). (ּפסחים מּבעׂשֹור ְְְְִִִִִִֶַָָָמצרים

צרי החדׁש ׁשּקּדּוׁש לֹומר לכם כ"ה:) ִִֶֶֶַַָָֹ(ר"ה

"ּדּברּו ּבתחּלה נאמר לא ּולכ ממחין. ּדין ְְְְֱִִִִֵֶַַָָֹֻּבית

החדׁש ּבקּדּוׁש ׁשאין יׂשראל", עדת ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאל

ּבהם. וכּיֹוצא ואהרן מׁשה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹאּלא

,ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ÌÚËÂ¿«««…∆«∆»∆…√»ƒ
הראׁשֹון", "חדׁש יׂשראל אֹותֹו ְְִִִֵֶֶָָֹׁשּימנּו

עד ּוׁשליׁשי ׁשני החדׁשים ּכל ימנּו ְְֳִִִִִִֵֶַַָָּומּמּנּו

ׁשּיהיה ּכדי חדׁש, עׂשר ּבׁשנים הּׁשנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשלּום

ׁשּנזּכיר עת ּבכל ּכי הּגדֹול, ּבּנס זּכרֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָזה

לחדׁשים אין ּכן ועל נזּכר, הּנס יהיה ְְְֳֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהחדׁשים

הּׁשליׁש ּבחדׁש יאמר: אּלא ּבּתֹורה, (להּלןׁשם י ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ואֹומר: א'.), ְְִִֵֵֶַַַַָָֹי"ט,

ּובחדׁש י"א.), י', (ּבמדּבר הענן נעלה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשני

א'.), כ"ט, (ׁשם וגֹו' לחדׁש ּבאחד ְְְִִֶֶַַָָֹהּׁשביעי

הּׁשּבת ּביֹום הּזכירה ׁשּתהיה ּוכמֹו ּכּלם. ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻוכן

ּבׁשּבת, וׁשני ּבׁשּבת אחד מּמּנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבמנֹותינּו

הּזכירה ּכ ח'.), כ', (להּלן אפרׁש ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּכאׁשר

הראׁשֹון החדׁש ּבמנֹותינּו מצרים ְְִִִִִִֵֶַַַָֹּביציאת

הּמנין ׁשאין לגאּלתנּו, והּׁשליׁשי הּב' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻוהחדׁש

מּתׁשרי, ׁשנֹותינּו ּתחּלת ׁשהרי לּׁשנה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּזה

ל"ד, (להּלן הּׁשנה ּתקּופת האסיף וחג ְְְְִִִַַַַָָָָָּדכתיב:

ט"ז.), כ"ג, (להּלן הּׁשנה ּבצאת ּוכתיב: ְְְִֵַַָָָכ"ב.),

ּולתׁשרי "ראׁשֹון" ניסן לחדׁש ּכׁשּנקרא ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹאם

ּוׁשביעי לּגאּלה ראׁשֹון ּפתרֹונֹו ְְְְִִִִִִַָֻ"ׁשביעי",

ׁשאינּנּו לכם, הּוא ראׁשֹון טעם: וזה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאליה.

ׁשּנקרא לכם", "ראׁשֹון הּוא אבל ּבּׁשנה, ְֲִִִֶֶַָָָָָראׁשֹון

ּגאּלתנּו. לזכרֹון ְְְִֵָֻלֹו

¯·Îeר"ה (ירּוׁשלמי הענין זה רּבֹותינּו הזּכירּו ¿»ְְְְִִִִֵֶַַָָ

ׁשמֹות ואמרּו ט'.), מ"ח, ב"ר ב'. ְְֵָא'

היּו לא מּתחּלה ּכי מּבבל, עּמנּו עלּו ְֳִִִִִִֶָָָָָָֹחדׁשים

מּתחּלה ּכי ּבזה, והּסּבה אצלנּו, ׁשמֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהם

ּכאׁשר אבל מצרים, ליציאת זכר מנינם ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיה

ולא הּכתּוב: ּׁשאמר מה ונתקּים מּבבל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעלינּו

יׂשראל ּבני את העלה אׁשר ה' חי עֹוד ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיאמר

ואׁשר העלה אׁשר ה' חי אם ּכי מצרים ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמארץ

ט"ז, (ירמיה צפֹון מארץ יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהביא

ּבּׁשם החדׁשים לקרא חזרנּו ְְֳִִֵַַַָָֹי"דֿט"ו.),

עמדנּו ׁשם ּכי להזּכיר ּבבל, ּבארץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנקראים

הּׁשמֹות אּלה ּכי .יתּבר הּׁשם העלנּו ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּׁשם

רק יּמצא ולא ּפרסּיים, ׁשמֹות וזּולתם אּיר ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹניסן

ט"ו. ו', עזרא ז'. א', (זכריה ּבבל נביאי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּבספרי

אמר ולכן אסּתר. ּובמגּלת א'.) א, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנחמיה

(אסּתר ניסן חדׁש הּוא הראׁשֹון ּבחדׁש ְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכתּוב:

(ׁשם). הּגֹורל הּוא ּפּור הּפיל ּכמֹו: ז'.), ְִִַָָג',

הם ּכ ּומדי ּפרס ּבארצֹות הּגֹוים הּיֹום ְְְִֵַַַַַָָָועֹוד

והּנה ּכמֹונּו. וכּלם ותׁשרי ניסן אֹותם ְְְְְִִִִֵֵָָָָֻקֹוראים

עׂשינּו ּכאׁשר הּׁשנית הּגאּלה ּבחדׁשים ְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָָֻנזּכיר

ּבראׁשֹונה. הּנה ִֵַָָָעד

‡·˙.(ג) ˙È·Ï ‰N LÈ‡,הּזאת הּמצוה טעם ƒ∆¿≈»…ְִַַַַָֹ

ּבכחֹו ניסן ּבחדׁש טלה מּזל ּכי ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹּבעבּור

לׁשחט צּוה לכ הּצֹומח, מּזל הּוא ּכי ְְִִִֵַַַַָָָָֹהּגדֹול,

מּזל ּבכח ׁשּלא להֹודיע אֹותֹו, ולאכל ְְְֱִֶֶֶַַַָָֹֹֹטלה

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹולמׁש
מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑הראּוי ְְְִִִִֶַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿ָָ

לחֹולה ּפרט ּכּזיתלאכילה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו .ּתתמּנּון∑eqÎz.(מכילתא)וזקן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ»…ְִַ

(ä)-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨¨−¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦
:eçwz íéfòä̈«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑מּום L�‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈfÚ.ּכלֹומר ÔÓe ÌÈN·k‰ ÔÓ∑ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ׁשּנאמר: ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(å)äfä Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלקיחתֹו

טז) היּו(יחזקאל ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואעבר
ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות מילה(שם)ּבידם ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ואֹומר:(שם)ׁשּמלּו ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת ׁשּלחּתי(זכריה ּבדםּֿברית "ּגםֿאּת ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו", מים אין מּבֹור ידיכםאסירי "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו "מׁשכּו להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים מעבֹודתוׁשהיּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מצוה ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.ּכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻ
מא) קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ¿«¬«ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה סד)זֹו. ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ
עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹקרּוי
ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום עריבת הּלילה. לעריבת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּיֹום

ּכמֹו: ,וחׁש נׁשף כד)לׁשֹון ּכלֿׂשמחה(ישעיה .""ערבה ְְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימים ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ו)ּומּפני יב, מּתֹוְך(רׁש"י החלטה לקּבל לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁשְך הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתינּות

היּוהרביעיהּיֹום יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צרְך היה אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשטּופים

זֹו. ּפעּלה רמב"ןלפני ְְִֵָֻ

ÔÓה ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zL�Î ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעת ועל עליֹון. ּבגזרת אּלא מּׁשם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָיצאנּו

הּמצרים ׁשהיּו ב'.) ט"ז, (שמו"ר ְִִֵֶַַָרּבֹותינּו

הּזאת ּבּמצוה ׁשהֹודיע ׁשּכן ּכל אֹותֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹעֹובדים

ּבּמעלה ּבהיֹותֹו וכחם אלהיהם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשהׁשּפיל

לכם קחּו (ׁשם): אמרּו וכ ׁשּלֹו. ְְְְֶֶֶָָָָָָהעליֹונה

ׁשל אלהיהם כ"א.) ּפסּוק (להּלן וׁשחטּו ְְֱֲֵֶֶַַָָֹֹצאן

ְִִָמצרים.

‰ÌÈa¯Ú.(ו) ÔÈaקרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ≈»«¿»ƒְְִֵַָָָ

מבֹואֹו לצד נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבין

אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים ּבין ּולׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלערב.

הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָׁשעֹות

ערב צללי יּנטּו ּכי ׁשבע, ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָעריבת

הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ד.), ו, ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ(ירמיה

ׂשמחה ּכל ערבה ּכמֹו ,וחׁש נׁשף לׁשֹון ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָערב,

י"א.) כ"ד, הׁשיב(יׁשעיה ור"א רּׁש"י. לׁשֹון . ְְְְִִֵַַָ

הּנרת את אהרן ּובהעלת ׁשאמר: הּכתּוב ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹמן

ּכתּוב: ׁשם ּכי ח'.), ל', (להּלן הערּבים ְְִִֵַַַָָָָּבין

(ׁשם ּבקר עד מערב ּובניו אהרן אתֹו ֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיער

עצמֹו: ּבּפסח הּכתּוב מן ועֹוד כ"א.), ְְִֶַַַַָכ"ז,

הּׁשמׁש ּכבֹוא ּבערב הּפסח את ּתזּבח ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשם

ּכי ו'.), ט"ז, (ּדברים מּמצרים צאת ְְְִִִִִֵֵָָמֹועד

ּתׁשּובה זה ואין החּמה. ׁשקיעת הּׁשמׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּבבא

ט'.): (ּברכֹות רּבֹותינּו אמרּו ׁשּכבר הרב, ְְְֵֶַַַָָָָעל

אֹוכל, אּתה הּׁשמׁש ּכבא זֹובח, אּתה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבערב

ּכתב ּוכבר ׂשֹורף. אּתה מּמצרים צאת ְְְִִִֵֵֵַַַָָָמֹועד

זה. ֶַָהרב

ÔBÎp‰Â,"ערב" נקרא הּלילה ּכי ּבזה, ּבעיני ¿«»ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּצת ּתאכלּו ּבערב ׁשּנאמר: ְְֱֶֶֶֶַַָֹֹּכמֹו

ׁשּנאמר: ּבּלילה, והּוא י"ח.), ּפסּוק ְְְֱֶֶַַַַָָָ(להּלן

ּומּצֹות אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבׂשר את ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָואכלּו

בקר ויהי ערב ויהי וכן ח'.). ּפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ(להּלן

ּכצאת הּלילה ּתחּלת על ה'.), א', ְְְְִִֵֵַַַַָ(ּבראׁשית

לילה ּבאיׁשֹון יֹום ּבערב ּבנׁשף וכן: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהּכֹוכבים,

סֹוף ּכן ּגם ויקרא ט'.). ז', (מׁשלי ְְְֲִִֵֵֵַַָָואפלה

ׁשני וּיבאּו ׁשאמרּו: ּכמֹו "ערב" ְְְֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום

סדם ּבׁשער יׁשב ולֹוט ּבערב סדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמלאכים

וּתעל בערב ויהי וכן א'.). י"ט, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ(ּבראׁשית

ּבּלילה. הּׂשלו ּבא ולא י"ג.), ט"ז, (להּלן ְְְְְַַַַַָָָָָֹהׂשלו

אׂשיחה וצהרים ובקר ערב ּוכתיב: רּבים. ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכן

אּלה והּנה י"ח.), נ"ה, (ּתהּלים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶואהמה

אחרי ּכן אם הּיֹום. ּכל ּכֹוללים עּתים ְְֲִִִִֵֵַַַָָהּׁשלׁשה

מּיד. ערב יּקרא ֳִִִֵֶֶַַָָָהּצהרים

˙BÏÚÎÂיּקרא ּבּמזרח, היֹותֹו עת וכל הּׁשמׁש, ¿«¬ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהעידּו ּכמֹו ׁשעֹות, ארּבע והּוא ְְְִֵֶֶַַָֹּבקר,

ׁשּקרב ׁשחר ׁשל ּתמיד על א'.) ו', ִֵֶֶַַַַָָֻ(עדּיֹות



מה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹולמׁש
מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑הראּוי ְְְִִִִֶַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿ָָ

לחֹולה ּפרט ּכּזיתלאכילה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו .ּתתמּנּון∑eqÎz.(מכילתא)וזקן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ»…ְִַ

(ä)-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨¨−¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦
:eçwz íéfòä̈«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑מּום L�‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈfÚ.ּכלֹומר ÔÓe ÌÈN·k‰ ÔÓ∑ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ׁשּנאמר: ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(å)äfä Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלקיחתֹו

טז) היּו(יחזקאל ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואעבר
ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות מילה(שם)ּבידם ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ואֹומר:(שם)ׁשּמלּו ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת ׁשּלחּתי(זכריה ּבדםּֿברית "ּגםֿאּת ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו", מים אין מּבֹור ידיכםאסירי "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו "מׁשכּו להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים מעבֹודתוׁשהיּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מצוה ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.ּכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻ
מא) קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ¿«¬«ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה סד)זֹו. ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ
עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹקרּוי
ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום עריבת הּלילה. לעריבת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּיֹום

ּכמֹו: ,וחׁש נׁשף כד)לׁשֹון ּכלֿׂשמחה(ישעיה .""ערבה ְְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימים ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ו)ּומּפני יב, מּתֹוְך(רׁש"י החלטה לקּבל לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁשְך הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתינּות

היּוהרביעיהּיֹום יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צרְך היה אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשטּופים

זֹו. ּפעּלה רמב"ןלפני ְְִֵָֻ

ÔÓה ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zL�Î ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעת ועל עליֹון. ּבגזרת אּלא מּׁשם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָיצאנּו

הּמצרים ׁשהיּו ב'.) ט"ז, (שמו"ר ְִִֵֶַַָרּבֹותינּו

הּזאת ּבּמצוה ׁשהֹודיע ׁשּכן ּכל אֹותֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹעֹובדים

ּבּמעלה ּבהיֹותֹו וכחם אלהיהם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשהׁשּפיל

לכם קחּו (ׁשם): אמרּו וכ ׁשּלֹו. ְְְְֶֶֶָָָָָָהעליֹונה

ׁשל אלהיהם כ"א.) ּפסּוק (להּלן וׁשחטּו ְְֱֲֵֶֶַַָָֹֹצאן

ְִִָמצרים.

‰ÌÈa¯Ú.(ו) ÔÈaקרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ≈»«¿»ƒְְִֵַָָָ

מבֹואֹו לצד נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבין

אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים ּבין ּולׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלערב.

הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָׁשעֹות

ערב צללי יּנטּו ּכי ׁשבע, ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָעריבת

הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ד.), ו, ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ(ירמיה

ׂשמחה ּכל ערבה ּכמֹו ,וחׁש נׁשף לׁשֹון ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָערב,

י"א.) כ"ד, הׁשיב(יׁשעיה ור"א רּׁש"י. לׁשֹון . ְְְְִִֵַַָ

הּנרת את אהרן ּובהעלת ׁשאמר: הּכתּוב ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹמן

ּכתּוב: ׁשם ּכי ח'.), ל', (להּלן הערּבים ְְִִֵַַַָָָָּבין

(ׁשם ּבקר עד מערב ּובניו אהרן אתֹו ֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיער

עצמֹו: ּבּפסח הּכתּוב מן ועֹוד כ"א.), ְְִֶַַַַָכ"ז,

הּׁשמׁש ּכבֹוא ּבערב הּפסח את ּתזּבח ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשם

ּכי ו'.), ט"ז, (ּדברים מּמצרים צאת ְְְִִִִִֵֵָָמֹועד

ּתׁשּובה זה ואין החּמה. ׁשקיעת הּׁשמׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּבבא

ט'.): (ּברכֹות רּבֹותינּו אמרּו ׁשּכבר הרב, ְְְֵֶַַַָָָָעל

אֹוכל, אּתה הּׁשמׁש ּכבא זֹובח, אּתה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבערב

ּכתב ּוכבר ׂשֹורף. אּתה מּמצרים צאת ְְְִִִֵֵֵַַַָָָמֹועד

זה. ֶַָהרב

ÔBÎp‰Â,"ערב" נקרא הּלילה ּכי ּבזה, ּבעיני ¿«»ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּצת ּתאכלּו ּבערב ׁשּנאמר: ְְֱֶֶֶֶַַָֹֹּכמֹו

ׁשּנאמר: ּבּלילה, והּוא י"ח.), ּפסּוק ְְְֱֶֶַַַַָָָ(להּלן

ּומּצֹות אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבׂשר את ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָואכלּו

בקר ויהי ערב ויהי וכן ח'.). ּפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ(להּלן

ּכצאת הּלילה ּתחּלת על ה'.), א', ְְְְִִֵֵַַַַָ(ּבראׁשית

לילה ּבאיׁשֹון יֹום ּבערב ּבנׁשף וכן: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהּכֹוכבים,

סֹוף ּכן ּגם ויקרא ט'.). ז', (מׁשלי ְְְֲִִֵֵֵַַָָואפלה

ׁשני וּיבאּו ׁשאמרּו: ּכמֹו "ערב" ְְְֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום

סדם ּבׁשער יׁשב ולֹוט ּבערב סדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמלאכים

וּתעל בערב ויהי וכן א'.). י"ט, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ(ּבראׁשית

ּבּלילה. הּׂשלו ּבא ולא י"ג.), ט"ז, (להּלן ְְְְְַַַַַָָָָָֹהׂשלו

אׂשיחה וצהרים ובקר ערב ּוכתיב: רּבים. ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכן

אּלה והּנה י"ח.), נ"ה, (ּתהּלים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶואהמה

אחרי ּכן אם הּיֹום. ּכל ּכֹוללים עּתים ְְֲִִִִֵֵַַַָָהּׁשלׁשה

מּיד. ערב יּקרא ֳִִִֵֶֶַַָָָהּצהרים

˙BÏÚÎÂיּקרא ּבּמזרח, היֹותֹו עת וכל הּׁשמׁש, ¿«¬ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהעידּו ּכמֹו ׁשעֹות, ארּבע והּוא ְְְִֵֶֶַַָֹּבקר,

ׁשּקרב ׁשחר ׁשל ּתמיד על א'.) ו', ִֵֶֶַַַַָָֻ(עדּיֹות
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i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול אחת∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הּזקּופֹות הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַַַ
לּפתח מּכאןמּכאן ּולׁשֹון∑‰ÛB˜Ln.ואחת ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַָָ««¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – כו)ׁשקיפה מׁשקֹופי(ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ‡˙B."קֹול eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰ ÏÚ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ««»ƒ¬∆…¿…
Ì‰a∑הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּבתֹוכןולא ּדרין .ׁשאין »∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑,מרֹור לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו רמב"ן.זכר ְְֲֵֵֶֶֶַַָ

ÏÚÂז ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

�e¯ח ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

צהרים, העת יּקרא הּבקר ואחר ׁשעֹות, ְְְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבארּבע

(מלכיםֿא', הּצהרים ועד מהּבקר ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּכמֹו

החמיׁשית הּׁשעֹות ׁשּתי והן כ"ו.), ְְֲִִֵֵַַָי"ח,

לּתבה ּתעׂשה צהר מּלׁשֹון: והּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹוהּׁשּׁשית,

ּבהן ויזּכיר זהר. ּכענין ט"ז.), ו', ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ(ּבראׁשית

ׁשני הם והּנה ׁשּתים. ׁשהן ּבעבּור רּבים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַלׁשֹון

ּכי הּצדדין, ּכל ׁשּיצהירּו מּפני אֹו ְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָצהרים,

ּבּמערב, הּוא ּובערב ּבּמזרח, האֹור ְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּבקר

לכל מאיר הרקיע ּבגבּה הּיֹום ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּובאמצע

הּׁשמׁש ויסּור הּצהרים יעברּו וכאׁשר ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּצדדין.

מּפני "ערּבים" יּקרא הּצדדין ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמּזרח

והּזמן ההם, הּצדדין מׁשני הּׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיערב

אבל ּברקיע. הּׁשמׁש זרֹוח עת ּכל הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּזה

על ּורביע ׁשעה ּכמֹו והּוא החּמה, ְְְְִִִַַַַַָָָּבׁשקיעת

כ"ו.), ּברכֹות צ"ד: (ּפסחים רּבֹותינּו ְְִֵַַַָָּדעת

אבל ערּבים, נקרא ואינֹו הּׁשחיטה זמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאינֹו

יֹום. ערב ֶֶהּוא

,"ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa" ¯Ó‡Âהּזה ּבּמקֹום ּבין ּכי ¿»«≈»«¿»ƒִֵֶַַָ

ּבתֹוכם, ּכענין הּוא אבל מבּדיל, ְְְְֲִִֵֶַַָָאינּנּו

(ּבראׁשית ּובינ ּבינינּו ּבינֹותינּו ּכמֹו: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶוהּוא

כ"ג, (ׁשם הוא מה ּובינ ּביני כ"ח.), ְִִֵֵַָכ"ו,

י"א.), י"ט, (יחזקאל עבתים ּבין על ְְֲִֵֵֶַֹט"ו.),

מּבין ּבתֹוכם, ּכמֹו ו'.), י', (ׁשם לּגלּגל ְְְִִֵֵַַַָָמּבינֹות

ּכענין מּתֹוכּה, ב'.), י"ז, (ּבּמדּבר ְְְְִִִֵַַָָָָהּׂשרפה

ט"ו.), ל"א, (מׁשלי לילה ּבעֹוד וּתקם ְְְֱִֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

נאמר ולא הערּבים. ּבין וכן לילה, ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָֹּבתֹו

רּבים.ּבערּבים, ימים ערב ּבמׁשמע יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

‰p‰Âּבתֹו" הּפסח את ׁשּנׁשחט הּכתּוב אמר ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַַָָ

הּתֹורה מן הּׁשחיטה זמן ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָהערּבים",

ׁשקיעת ּתחּלת עד ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְִִִֵַַַַָָהּוא

ּבין לחדׁש עׂשר ּבארּבעה אמר: וכן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהחּמה,

ׁשהּוא ה'.), כ"ג, (וּיקרא לה' ּפסח ְְִִֶֶַַַַָָָהערּבים

אתֹו ּתעׂשּו הערּבים ּבין וכן: הּׁשחיטה, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹזמן

ׁשהיא העׂשּיה ּתחּלת על ג'.), ט', ְְֲִִִִֶַַַָָָ(ּבּמדּבר

(להּלן בׂשר ּתאכלּו הערּבים ּבין וכן: ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹהּׁשחיטה,

להם היה ּכי הּנזּכרֹות, הּׁשעֹות הם י"ב.), ְִִֵֶַַָָָָָט"ז,

בערב ויהי ואמר: ּגדֹול. זמן הּבׂשר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָלאכילת

הראׁשֹון ּבּיֹום עלה ּכי י"ג.), (ׁשם הּׂשלו ְִִַַַַַָָָָָוּתעל

ּבערב. אחת ְֶֶַַָָָלׁשעה

ÔÎzÈÂ,ערבים ׁשני רּׁש"י, ּכדברי הּלׁשֹון ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

הּכתּוב: יאמר כן ּכי יֹום, וערב ּבקר ְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹערב

ויהי ׁשּנאמר: הערב, ּומנחת הּבקר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹמנחת

כ'.), ג', (מלכיםֿב' הּמנחה ּכעלֹות ְְֲִִֶַַַָָֹבּבקר

קמּתי הערב ּובמנחת הערב למנחת עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָואֹומר:

לׁשֹון ּומנחה ד'ֿה'.). ט', (עזרא ְְְֲִִִִֶַָָמּתעניתי

הּגדֹול, אֹורֹו והׁשקט הּׁשמׁש ְְְֵֶֶַַַַָמנּוחת

ח'.), ג', (ּבראׁשית יֹומא למנח ְְְְְְִִִִֵַַָָּכדמתרּגמינן:

ׁשהזּכירּו קטּנה ּומנחה ּגדֹולה מנחה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָוהן

הּזה הּזמן ּכל והּנה כ"ו:). (ּברכֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָָחכמים

ּבּלילה ּכׁשרין ׁשאינן ולּקטרת הּנרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהדלקת

וקֹודמין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד ּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאּלא

"ּבין ׁשאמר אנקלּוס ּדעת יּטה ולזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻלֹו.

ואמר הּמערב, וׁשמׁש הּמזרח ׁשמׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשמׁשּיא",

(להּלן ּבקר עד מערב אהרן אתֹו יער ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּכתּוב:

הּלילה. ּכל ּדֹולקֹות ׁשּתהיינה כ"א.), ְְְִֶֶַַָָָכ"ז,

‰p‰Âּבערב הּפסח את ּתזּבח ׁשם לפרׁש: נּוכל ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

נקרא ּכי הּנזּכר, ּבּזמן ו'.), ט"ז, ְְְְִִִִַַָָָָ(ּדברים

צאת מֹועד הּׁשמׁש ּכבֹוא ויהיה: ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַערב,

(ׁשם ואכלּת ּובּׁשלּת עם מחּבר (ׁשם) ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֻמּמצרים

את "ּתזּבח אין ּדעּתי על אבל רּבים. וכן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָז'.),

אׁשר ּבּמקֹום יאמר: אבל הּׁשחיטה, על ְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹהּפסח"

ּבּלילה הּפסח זבח ּתעׂשה ׁשם ,אלהי ה' ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹיבחר

מּמצרים צאת מֹועד ׁשהּוא הּׁשמׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַּכבֹוא

ה' הֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו ו'.), ט"ז, ְְֱֲִִֶֶַָ(ּדברים

ואמר א'.). ּפסּוק (ׁשם לילה מּמצרים ְְְֱִִִֶַַָָָָָֹאלהי

ואכלּת ּובּׁשלּת ו'.): ּפסּוק (ׁשם העׂשּיה: זֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָעל

והּפסח ז'.), ּפסּוק (ׁשם הּנזּכר ההּוא ְְִֶַַַַַָָָָּבּמקֹום

זבחי ּדם חמץ על תׁשחט לא זבח, יּקרא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעצמֹו

ל"ד, ּפסחי.(ׁשמֹות כ"ה.), ְְִִ

‰ÊÂאת ׁשמֹור ט"ז) (ּדברים הּפרׁשה ּכל טעם ¿∆ְִֶַַַָָָָָָ

ּכי אלהי לה' ּפסח ועׂשית האביב ְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹחדׁש

מּמצרים אלהי ה' הֹוציא האביב ְְֱֲִִִִִֶֶַָָֹֹּבחדׁש

עליו תאכל לא א'ֿב') ּפסּוק (ׁשם וגֹו' ְְַָָָָָָֹֹלילה

והּלילה, העׂשּיה הזּכיר ג'.), ּפסּוק (ׁשם ְְְֲִִִֵַַָָָָָָחמץ

(ׁשם הּימים ׁשבעת והזּכיר יאכלּוהּו, אי ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹוצּוה

זכר ההיא הּפרׁשה ּבכל ואין ג'ֿד'.), ְְְִִֵֵֶַַָָָָּפסּוקים

אמר: וכן ּבֹו. והּׁשחיטה עׂשר ארּבעה ְְְְְִֵַַַָָָָָָליֹום

ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹולא

ּבערב והּנה ד'.). ּפסּוק (ׁשם לּבקר ְִִֵֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹון

הראׁשֹון עׂשר, חמּׁשה יֹום הראׁשֹון, ֲִִִַָָָָָּבּיֹום

עׂשר ארּבעה יֹום ּכי הּנזּכרים הּימים ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשבעת

יֹום עׂשר ּבארּבעה וכן ּכלל, ּכאן הזּכר ְְְְְֵַַָָָָָָֹֻלא

י"ח.) ּפסּוק (להּלן מּצת ּתאכלּו ּבערב ְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹלחדׁש

ּתזּבח אׁשר ּפרּוׁש והּנה עׂשר. חמּׁשה ליל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהּוא

ּתעׂשה אׁשר הּבׂשר מן לּבקר ילין ׁשּלא ֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבערב:

הראׁשֹון. יֹום ּבערב זבח ְִֶֶֶַָאֹותֹו

e‰ÏÎ‡È.(ח) ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe:ׁשעּורֹו ««¿…ƒ…¿Àִ

אׁש, צלי הּזה ּבּלילה הּבׂשר את ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָואכלּו

מּצֹות על וכן: יאכלהּו. מרֹורים "עם" ְְְִִֵַַַַֹֻּובּמּצֹות

וכמֹוהּו: עם, ּכמֹו י"א.), ט', (ּבּמדּבר ְְְְִִִַָָֹּומררים

כ"ב.), ל"ה, (להּלן הּנׁשים על האנׁשים ְֲִִַַַַָָָָָֹוּיבאּו

הּבא). (הּפסּוק קרּבֹו ועל ּכרעיו על ראׁשֹו ְְְְִֵַַַַָָָָֹוכן:

ׁשּיהא חֹובה ׁשאינֹו ללּמד "עם", אמר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

ּבי"ת, הּכתּוב ויחסר ואֹוכלן. אחת ּבבת ְְְְְְֵֶַַַַַָָָּכֹורכן

סלד וּימת כ'.), ל', (להּלן מים ירחצּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָּכמֹו:

הּכתּוב וילּמד ל'.). ב', (ד"הֿא'. בנים ִִֵַַָָֹלא

הּבׂשר, אכילת עם אּלא ּבמרֹורים מצוה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשאין

מּצת, ּתאכלּו ּבערב וצּוה: חזר הּמּצֹות ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

ּכדעת עצמן, ּבפני אפּלּו י"ח.), ּפסּוק ְְְְֲִִֵַַַַָָָ(להּלן

ק"כ.). (ּפסחים ְִֵַָרּבֹותינּו

¯˙BÈÂ,למעלה נמׁש ּומּצֹות ּכי ׁשּנאמר נכֹון ¿≈ְְְִִֶַַַַָָֹ

וצּוה וחזר ּומּצֹות, הּבׂשר את ְְְְִֶַַַָָָָָואכלּו

צּוה והּנה הּנזּכר, לּבׂשר יאכלּוהּו מרֹורים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹעם

צּוה ולא הּמּצֹות, ּובאכילת הּבׂשר ְֲֲִִִַַַַַַַָָָֹּבאכילת

לּבׂשר ׁשּיאכלּו אמר רק הּמרֹורים, ְְֲִִֶַַַַַַָָָֹּבאכילת

רק מצוה ּבּמרֹורים ׁשאין ירמז מרֹורים, ְְְְִִִִִֵֶַַָֹעם

אין ּבׂשר ׁשאין ּובזמן עּמהם, הּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאכל

הּבׂשר, מעּכבים אינם וגם מצוה. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבּמרֹורים

ּפסח ידי מרֹורים אכל ולא ּפסח אכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹואם

ּבמּצה, הּמצוה ּכמֹו ּבפסח הּמצוה ּכי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָיצא,

עצמּה. ּבפני צּואה אחת ְְִֵַַַַָָָָּכל

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(è)-éìö-íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª¨−©¨®¦¦´¦§¦
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡� epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑לא" ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָֹ
פא)ּתאכלּו" מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם)מּנין Èk∑ ְֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒƒ¿ƒ≈

אׁש" צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ÏÚ.למעלה, BL‡¯ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ…«
ÂÈÚ¯k∑ּכאחד ּכּלֹו הדחתןצֹולהּו אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עד)עם "על(שם ּולׁשֹון . ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו אף(לקמן ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", ּבׂשרֹו"על ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רמב"ן.מׁשלם ְָֻ

(é)Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬
:eôøNz¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, ׁשאינֹוהנץ לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ותׂשרפּנּונׂשרף .ּתעמד ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

(àé)íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ�˙Ó∑מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א ללכת",(שמואל נחּפז ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ז) ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא ׁשהּקדֹוׁשהּקרּבן והּפסיחה ְְְֲֲִִֶָָָ∆««ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּברּו
ּפסיעה לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. .לׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(áé)øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàaýíéøöî é §¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

:ýåýé éðà íéèôL äNòà¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. קלו)והם (תהלים ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ‡È‰Ï.מי ÏÎ·e ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿»¡…≈

ÌÈ¯ˆÓ∑לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È�‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ּבעצמי ידיאני על ולא ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְְֲִִֵַַֹ
רמב"ן.ׁשליח ִַָ

·ÏM‡ט ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e� ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯e�a ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈ�ÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

‰„ÔÈיב ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L�‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏL·e.(ט) ‡� epnÓ eÏÎ‡z Ï‡מצוה זֹו «…¿ƒ∆»»≈ְִָ

הּפסח ּבגּוף ּבכאן הּמצֹות ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַָָלדֹורֹות,

ּכגֹון: ּבאֹוכלים, הּמצוה אבל לדֹורֹות, ְְְְְְֲִִִַָָָמצוה

על והּדם י"א.), (ּפסּוק חגרים ְְֲִֵֶַַָָָֻמתניכם

מצרים. ּבפסח רק אינּנּו ז'.), (ּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַַַַָהּמׁשקֹוף

מּצֹות על ׁשני: ּבפסח הּכתּוב אמר ְְִֵֵֶַַַַַָָוכן

ּבקר עד מּמּנּו יׁשאירּו לא יאכלהּו, ְְְִִִֶֶַַֹֹֹֹֻּומררים

יעׂשּו הּפסח חּקת ּככל בֹו יׁשּברּו לא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֻועצם

אׁש, צלי ׁשהן י"אֿי"ב.), ט', (ּבּמדּבר ְְִִֵֵֶַָֹאתֹו

מבּׁשל. ולא נא ְְָָֹֹֻלא

ÌÈËÙL.(יב) ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ

נּתכת. היתה מּתכת וׁשל נרקבת היתה עץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּכי ּבעבּור האּלה, ּבּׁשפטים הּכתּוב ּפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹולא

ּכתּוב: מעׂשה ּבׁשעת וכן הּוא. עץ הבלים ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָמּוסר

(להּלן ּבהמה ּבכֹור וכל אדם ּבכֹור ּכל הּכה ְְְְְִֵַַָָָָָָָוה'

ּבאלהיהם, הּׁשפטים הזּכיר ולא כ"ט.), ְְְִִִֵֵֶַָָֹֹּפסּוק

ּפרעה וּיקם ׁשּנאמר: חרדּו, הּבכֹורֹות למיתת ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּפסּוק (להּלן מצרים וכל עבדיו וכל הּוא ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָלילה

לא ּבאלהיהם והּׁשפטים הּבקרל'.), עד נֹודעּו ְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

ל"ג, (ּבּמדּבר ּוכתיב ּתֹועבֹותם. לבית ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשהלכּו

ּבהם ה' הּכה אׁשר את מקּברים ּומצרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָד'.):

ׁשפטים. ה' עׂשה ּובאלהיהם ּבכֹור ְְִֵֵֶָָָָֹּכל

ÏÚÂאלהי מעלה, לׂשרי הּכתּוב ירמז ּדעּתי ¿«ְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹ

הּמרֹום צבא על ה' יפקד ּכענין: ְְְְִִִִַַַָָָָֹמצרים,

(יׁשעיה האדמה על האדמה מלכי ועל ְְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָָָּבּמרֹום

והּנ כ"א.). הּמּזלֹותכ"ד, וׂשרי מּזלם הׁשּפיל ה ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּבּנעלם. ויקּצר ירמז והּכתּוב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם.

.'‰ È�‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡על ולא ּבעצמי אני ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְֲִִַַֹ

ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון זה הּׁשליח. ְְְִִִֵֶַַַַָידי

ּכן, אינֹו ּפסח.) ׁשל ּבהּגדה (מּובא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָחכמים

.מלא ולא אני מצרים, בארץ ועברּתי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאּלא:

אלהי ּובכל ׂשרף. ולא אני ּבכֹור, כל ְְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹֹוהּכיתי

אני הּׁשליח. ולא אני ׁשפטים, אעׂשה ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹמצרים
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(è)-éìö-íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª¨−©¨®¦¦´¦§¦
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡� epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑לא" ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָֹ
פא)ּתאכלּו" מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם)מּנין Èk∑ ְֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒƒ¿ƒ≈

אׁש" צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ÏÚ.למעלה, BL‡¯ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ…«
ÂÈÚ¯k∑ּכאחד ּכּלֹו הדחתןצֹולהּו אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עד)עם "על(שם ּולׁשֹון . ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו אף(לקמן ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", ּבׂשרֹו"על ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רמב"ן.מׁשלם ְָֻ

(é)Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬
:eôøNz¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, ׁשאינֹוהנץ לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ותׂשרפּנּונׂשרף .ּתעמד ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

(àé)íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ�˙Ó∑מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א ללכת",(שמואל נחּפז ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ז) ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא ׁשהּקדֹוׁשהּקרּבן והּפסיחה ְְְֲֲִִֶָָָ∆««ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּברּו
ּפסיעה לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. .לׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(áé)øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàaýíéøöî é §¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

:ýåýé éðà íéèôL äNòà¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. קלו)והם (תהלים ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ‡È‰Ï.מי ÏÎ·e ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿»¡…≈

ÌÈ¯ˆÓ∑לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È�‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ּבעצמי ידיאני על ולא ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְְֲִִֵַַֹ
רמב"ן.ׁשליח ִַָ

·ÏM‡ט ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e� ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯e�a ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈ�ÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

‰„ÔÈיב ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L�‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏL·e.(ט) ‡� epnÓ eÏÎ‡z Ï‡מצוה זֹו «…¿ƒ∆»»≈ְִָ

הּפסח ּבגּוף ּבכאן הּמצֹות ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַָָלדֹורֹות,

ּכגֹון: ּבאֹוכלים, הּמצוה אבל לדֹורֹות, ְְְְְְֲִִִַָָָמצוה

על והּדם י"א.), (ּפסּוק חגרים ְְֲִֵֶַַָָָֻמתניכם

מצרים. ּבפסח רק אינּנּו ז'.), (ּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַַַַָהּמׁשקֹוף

מּצֹות על ׁשני: ּבפסח הּכתּוב אמר ְְִֵֵֶַַַַַָָוכן

ּבקר עד מּמּנּו יׁשאירּו לא יאכלהּו, ְְְִִִֶֶַַֹֹֹֹֻּומררים

יעׂשּו הּפסח חּקת ּככל בֹו יׁשּברּו לא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֻועצם

אׁש, צלי ׁשהן י"אֿי"ב.), ט', (ּבּמדּבר ְְִִֵֵֶַָֹאתֹו

מבּׁשל. ולא נא ְְָָֹֹֻלא

ÌÈËÙL.(יב) ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ

נּתכת. היתה מּתכת וׁשל נרקבת היתה עץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּכי ּבעבּור האּלה, ּבּׁשפטים הּכתּוב ּפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹולא

ּכתּוב: מעׂשה ּבׁשעת וכן הּוא. עץ הבלים ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָמּוסר

(להּלן ּבהמה ּבכֹור וכל אדם ּבכֹור ּכל הּכה ְְְְְִֵַַָָָָָָָוה'

ּבאלהיהם, הּׁשפטים הזּכיר ולא כ"ט.), ְְְִִִֵֵֶַָָֹֹּפסּוק

ּפרעה וּיקם ׁשּנאמר: חרדּו, הּבכֹורֹות למיתת ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּפסּוק (להּלן מצרים וכל עבדיו וכל הּוא ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָלילה

לא ּבאלהיהם והּׁשפטים הּבקרל'.), עד נֹודעּו ְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

ל"ג, (ּבּמדּבר ּוכתיב ּתֹועבֹותם. לבית ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשהלכּו

ּבהם ה' הּכה אׁשר את מקּברים ּומצרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָד'.):

ׁשפטים. ה' עׂשה ּובאלהיהם ּבכֹור ְְִֵֵֶָָָָֹּכל

ÏÚÂאלהי מעלה, לׂשרי הּכתּוב ירמז ּדעּתי ¿«ְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹ

הּמרֹום צבא על ה' יפקד ּכענין: ְְְְִִִִַַַָָָָֹמצרים,

(יׁשעיה האדמה על האדמה מלכי ועל ְְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָָָּבּמרֹום

והּנ כ"א.). הּמּזלֹותכ"ד, וׂשרי מּזלם הׁשּפיל ה ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּבּנעלם. ויקּצר ירמז והּכתּוב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם.

.'‰ È�‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡על ולא ּבעצמי אני ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְֲִִַַֹ

ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון זה הּׁשליח. ְְְִִִֵֶַַַַָידי

ּכן, אינֹו ּפסח.) ׁשל ּבהּגדה (מּובא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָחכמים

.מלא ולא אני מצרים, בארץ ועברּתי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאּלא:

אלהי ּובכל ׂשרף. ולא אני ּבכֹור, כל ְְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹֹוהּכיתי

אני הּׁשליח. ולא אני ׁשפטים, אעׂשה ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹמצרים



a`מח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(âé)íL ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøåó §¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות ‡˙.לכם È˙È‡¯Â ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ∆
Ìc‰∑ע את אני נֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי אניהּכל ּופֹוסח ּבמצֹותי, עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני «»ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו:∑ÈzÁÒÙe.עליכם ודֹומה לא)וחמלּתי, ּוקפיצה:(ישעיה ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט", "ּפסֹוח ֲֵֶ»«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג יח)ּופסחּתי, א הּסעּפים",(מלכים עלֿׁשּתי "ּפסחים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּמּומתים מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל �‚Û.וכן ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּבמצרים הּוא הֹווה בכם(מכילתא)אבל "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד יּמלט? יכֹול יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנגף",
נגף בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

(ãé)ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)יֹום זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹוםהּזּכרֹון? ואיזה זּכרֹון. ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד לג)יצאּו? ט"ו(במדבר ליל ׁשהרי טֹוב, יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את B‚Â'.(מכילתא)אכלּו ÌÎÈ˙¯„Ï∑עֹולם "חּקת לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַַַָֻ

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

:éòáMä íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום "ׁשׁשת(דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵֵֶַָ

מּצֹות". ּתאכל קכ)ימים אף(פסחים מּנין חמץ. יאכל ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
ּבּכלל ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? עלׁשּׁשה ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הראׁשֹון לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעצמֹו
חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד כח)רׁשּות? N‡¯.(שם e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ ְְְְֶֶַַַַָָָָֹ««»ƒ«¿ƒ¿…

ּכמֹו ראׁשֹון, קרּוי מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, יֹום טו)מערב אדם(איוב "הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתּולד"?

קּים חמץ ועדין ‰‰Â‡.(מכילתא)הּפסח LÙp‰∑,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוסּכׁשהיא אני∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ׁשֹומע ֲִֵֶַַַַַָָ«∆∆«ƒְְְְְְְִֶַַָָָָƒƒ¿»≈ֲִֵַ
רׁשּותי ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל .ּתּכרת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

‡Ôezיג Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÔebÁ˙eיד ‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעבּור ּכי ּופרּוׁשֹו, אחר. ולא הּוא אני ְֲֲִִֵֵַַֹה',

ראּוי היה יׂשראל, עם מׁשה ּדבר ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּפרׁשה

ּכל והּכה מצרים, ּבארץ ה' "ועבר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר

ּבעצמי, אני ועברּתי ּכי ידרׁשּו ּולכ ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָּבכֹור",

ּכענין ּבמּגפֹות, מאּתֹו ׁשלּוח מלא ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹלא

ּובסנחריב ט"ז.) כ"ד, (ׁשמּואלֿב' ְְְְִִֵֵַָּבדוד

אני ּבכֹור, ּכל והּכיתי ל"ה.). י"ט, ְְְֲִִִִֵָָ(מלכיםֿב'

יד על ּתהיה הּמּכה ּגם ּכי לֹומר ׂשרף, ְְִִֶַַַַַַָָָֹולא

נקמה ׁשּיעׂשה ּכמל לא הּוא, ּברּו ְְֲֶֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש

ׁשהם ׁשּלֹו סּפקלטֹורים ידי על לפניו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבׂשֹונאיו

ּבאֹויביו, ׂשֹורפת אׁש ּתצא ׁשּמהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהּׂשרפים

א', (מלכיםֿב' החמּׁשים ּבׂשרי אלּיהּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּכענין

ולא ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי ּובכל ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָֹֹי'.).

מאּתֹו הּׁשלּוח הּׁשליח ידי לכלעל יתּבר ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

הּגדֹול הּמלא והּוא ּבארץ, הּנעׂשים ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָהּמעׂשים

הּמּלה ּפרּוׁש ּכי מטטרֹון. ּכן ּבעבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנקרא

(האזינּו ּבספרי ׁשאמר ּכמֹו ,הּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָמֹורה

נעׂשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אצּבעֹו ְֲֶֶַַָָָָשל"ח.):

יׂשראל. ארץ ּכל והראהּו למׁשה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָמטטרֹון

וּיׁשמע מטטר): ע' ּבערּו (מּובא ְְְִִֵַַַָָּובילּמדנּו

ׁשּׁשלח ל"ו.), כ"ב, (ּבּמדּבר בלעם בא ּכי ְְִִִֶַַָָָָָָּבלק

ּתת החּלתי ראה ׁשם: ועֹוד לפניו, ְְְְְִִֵֵַַָָָֹמטטרֹון

אני ל אכּפת אי ל"א.), ב', (ּדברים ְְְְֲִִִִֶַָָלפני

עתיד אני ׁשהרי ּתתמה ואל .ׁשּל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָמטטרֹון

ּכרׁש, לפני ערל, אדם לפני מטטֹור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹלעׂשֹות

ב'.), מ"ה, (יׁשעיה אל לפני אני ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּדבֹורה לפני לקּדם, עתיד אני אּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָלפני

(ׁשֹופטים לפני יצא ה' הלא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָֹּוברק,

ׁשמעּתי וכן רּבים. ּבמקֹומֹות וכן י"ד.). ְְְְִִִֵֵַַָד',

אני ודרׁשּו: "מטטר". יון ּבלׁשֹון ׁשליח ְְְְֲִִִִַָָָָָָּכי

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æè)-àø÷î éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨
øLà Cà íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´

:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑אפּלּו ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆ֲִ

אחרים ידי Bc·Ï.על ‡e‰∑,(לּכנענים ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲִֵֵַ¿«ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
טֹוב יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא �LÙ.הּוא ÏÎÏ∑.לבהמה ּתלמּודאפּלּו לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ¿»∆∆ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" ב"ר.)לֹומר: כ"ח, רמב"ן.(ביצה ְְֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(æé)éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אלׁשּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתהי

מּיד אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ‰f‰.אּלא ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑מּמלאכה.ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ׁשּלא לפי ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»ְִֶֹ
"ּכלֿמלאכה אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

לא הּדֹורלאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)eìëàz áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑?מּנין לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: .ּתלמּוד ְְֶַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL|ìëà-ìk ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
øba ìàøNé úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáe§¤§©¬¨¨«¤

ÓBÈ·e‡טז LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈ�a¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין אחד ׁשהּוא אחר, ולא הּוא אני ְְֲִֵֵֶֶַָֹה',

הּמדרׁש ענין וזהּו ידֹו, על למחֹות עּמֹו ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹאלהים

ֶַהּזה.

·‰Ì.(טז) ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïkּפרׁש »¿»»…≈»∆»∆ֵַ

הבינֹותי ולא אחרים. ידי על אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַֹרּׁש"י

עצמן הם יׂשראל, האּלּו האחרים ׁשאם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזה,

ׁשּלא ּבמלאכּתי מזהר אני ואין עליה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻמזהרין

ּבאּסּור, אֹותֹו מטעה ׁשאם אּלא ידֹו, על ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּתעׂשה

מכׁשל תּתן לא עּור ולפני מּׁשּום עליה ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֻמזהר

ּבמלאכת ּבין ּבמלאכּתֹו ּבין י"ד.), י"ט, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(וּיקרא

אין ּגֹוים, הּללּו אחרים ואם עצמֹו. ְְֲִִִֵֵֶַַָָהעֹוׂשה

ּכלל ּגֹוי ׁשל מלאכה על ּבּתֹורה מזהרים ְְְִֶַַָָָָָָֻאנּו

ּבּה ׁשּיׁש אּלא ּבׁשּבת, ולא טֹוב ּביֹום ְְְֵֶֶַָָָֹֹלא

ּכמֹו ׁשּלנּו, האמירה עם מּדבריהם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָׁשבּות

וזה ק"נ.), (ׁשּבת ׁשבּות לגֹוי אמירה ְְְְֲִֶֶַָָָׁשאמרּו:

ּבּגמרא. מבאר ְְַָָָָָֹּדבר

Ï·‡מלאכה ּכל (ּכאן): ּבּמכילתא מצאתי ¬»ְְְִִַָָָָָָָ

ול אּתה, תעׂשה לא בהם, יעׂשה אלא ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

אּתה .מלאכּת ּגֹוי יעׂשה ולא ,חבר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָֹיעׂשה

ולא חבר יעׂשה ולא אּתה תעׂשה לא ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָֹֹֹאֹומר

ולא אּתה תעׂשה לא אֹו ,מלאכּת ּגֹוי ְְְְֲֲֶֶַַַַָֹֹיעׂשה

ּתלמּוד מלאכּתֹו, ּגֹוי יעׂשה ולא חבר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַֹיעׂשה

כ"ג, (וּיקרא מלאכה ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלֹומר:

חבר יעׂשה ולא אּתה תעׂשה לא הא ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָֹֹג'.),

ור' יאׁשּיה. ר' ּדברי מלאכּתֹו. ּגֹוי יעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָֹאבל

נאמר: ּכבר והלא ,צרי אינֹו אֹומר ְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹיֹונתן

(להּלן מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשׁשת

ּׁשּבת ּומה וחמר, קל ּדברים והרי ט'.), ְֲִֵֶַַַַָָָֹכ',

הּגֹוי מלאכת על מזהר אּתה אין ְְֲֵֶֶַַַָָָֻחמּורה

ּובוּדאי זֹו. ּבבריתא ּכאן עד וכּו'. ְְְְְְְִַַַַַָָָּכמלאכּת

מּדבריהם לאסר ׁשּבאּו ּבעלמא אסמכּתא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּמקרא אֹותּה וסמכּו ׁשּלנּו, ּבמלאכת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָאמירה

ּוּלפי מּתר. ּבׁשּלֹו הּגֹוי ּבמלאכת אבל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֻהּזה,

אּלא לגֹוי ּבאמירה ּגזרּו ׁשּלא למדנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּדרּכנּו

וכן ועֹוׂשה. לּגֹוי אֹומר ּבׁשּלֹו אבל ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָּבׁשּלנּו,

(צ'.). מציעא ּבבא ּבגמרא רּׁש"י ְְִִִֵַַָָָָָּפרׁש

ÌLÂׁשהם ּדברים אּלא לי אין עֹוד, ּבּמכילתא ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהן ּדברים מלאכה, ְְְִִִֵֶָָָמּׁשּום

הּזה הּיֹום את ּוׁשמרּתם לֹומר ּתלמּוד ְְְִִֶֶֶַַַַַַמּנין,

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּדברים להביא י"ז.), ְְְִִִֵֶָָָ(ּפסּוק

לכתבן ראּוי ואין מטעֹות ּכאּלה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָּובריתֹות

אסמכּתא ׁשהּוא נראה זה ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָּכפׁשּוטן,

אדּבר עֹוד נכֹון, ּפרּוׁש ּבזה לי ויׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּבעלמא.

כ"ד.). כ"ג, (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת ְְְִֵֶַַַָָָעליו

.LÙ� ÏÎÏאף יכֹול ּבהמה. נפׁש אפּלּו ¿»∆∆ְֲִֵֶֶַָָ

(ּביצה לכם לֹומר ּתלמּוד ְִֵֶַַַָָלּכּותים,

ּכהלכה.כ"א.) אינּנּו זה וגם רּׁש"י. לׁשֹון .ְְֲִֵֶֶַַַָָ

לּבהמה. ולא לכם לּכּותים, ולא לכם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹאבל



מט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æè)-àø÷î éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨
øLà Cà íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´

:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑אפּלּו ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆ֲִ

אחרים ידי Bc·Ï.על ‡e‰∑,(לּכנענים ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲִֵֵַ¿«ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
טֹוב יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא �LÙ.הּוא ÏÎÏ∑.לבהמה ּתלמּודאפּלּו לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ¿»∆∆ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" ב"ר.)לֹומר: כ"ח, רמב"ן.(ביצה ְְֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(æé)éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אלׁשּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתהי

מּיד אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ‰f‰.אּלא ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑מּמלאכה.ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ׁשּלא לפי ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»ְִֶֹ
"ּכלֿמלאכה אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

לא הּדֹורלאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)eìëàz áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑?מּנין לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: .ּתלמּוד ְְֶַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL|ìëà-ìk ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
øba ìàøNé úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáe§¤§©¬¨¨«¤

ÓBÈ·e‡טז LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈ�a¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין אחד ׁשהּוא אחר, ולא הּוא אני ְְֲִֵֵֶֶַָֹה',

הּמדרׁש ענין וזהּו ידֹו, על למחֹות עּמֹו ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹאלהים

ֶַהּזה.

·‰Ì.(טז) ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïkּפרׁש »¿»»…≈»∆»∆ֵַ

הבינֹותי ולא אחרים. ידי על אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַֹרּׁש"י

עצמן הם יׂשראל, האּלּו האחרים ׁשאם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזה,

ׁשּלא ּבמלאכּתי מזהר אני ואין עליה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻמזהרין

ּבאּסּור, אֹותֹו מטעה ׁשאם אּלא ידֹו, על ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּתעׂשה

מכׁשל תּתן לא עּור ולפני מּׁשּום עליה ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֻמזהר

ּבמלאכת ּבין ּבמלאכּתֹו ּבין י"ד.), י"ט, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(וּיקרא

אין ּגֹוים, הּללּו אחרים ואם עצמֹו. ְְֲִִִֵֵֶַַָָהעֹוׂשה

ּכלל ּגֹוי ׁשל מלאכה על ּבּתֹורה מזהרים ְְְִֶַַָָָָָָֻאנּו

ּבּה ׁשּיׁש אּלא ּבׁשּבת, ולא טֹוב ּביֹום ְְְֵֶֶַָָָֹֹלא

ּכמֹו ׁשּלנּו, האמירה עם מּדבריהם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָׁשבּות

וזה ק"נ.), (ׁשּבת ׁשבּות לגֹוי אמירה ְְְְֲִֶֶַָָָׁשאמרּו:

ּבּגמרא. מבאר ְְַָָָָָֹּדבר

Ï·‡מלאכה ּכל (ּכאן): ּבּמכילתא מצאתי ¬»ְְְִִַָָָָָָָ

ול אּתה, תעׂשה לא בהם, יעׂשה אלא ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

אּתה .מלאכּת ּגֹוי יעׂשה ולא ,חבר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָֹיעׂשה

ולא חבר יעׂשה ולא אּתה תעׂשה לא ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָֹֹֹאֹומר

ולא אּתה תעׂשה לא אֹו ,מלאכּת ּגֹוי ְְְְֲֲֶֶַַַַָֹֹיעׂשה

ּתלמּוד מלאכּתֹו, ּגֹוי יעׂשה ולא חבר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַֹיעׂשה

כ"ג, (וּיקרא מלאכה ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלֹומר:

חבר יעׂשה ולא אּתה תעׂשה לא הא ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָֹֹג'.),

ור' יאׁשּיה. ר' ּדברי מלאכּתֹו. ּגֹוי יעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָֹאבל

נאמר: ּכבר והלא ,צרי אינֹו אֹומר ְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹיֹונתן

(להּלן מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשׁשת

ּׁשּבת ּומה וחמר, קל ּדברים והרי ט'.), ְֲִֵֶַַַַָָָֹכ',

הּגֹוי מלאכת על מזהר אּתה אין ְְֲֵֶֶַַַָָָֻחמּורה

ּובוּדאי זֹו. ּבבריתא ּכאן עד וכּו'. ְְְְְְְִַַַַַָָָּכמלאכּת

מּדבריהם לאסר ׁשּבאּו ּבעלמא אסמכּתא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּמקרא אֹותּה וסמכּו ׁשּלנּו, ּבמלאכת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָאמירה

ּוּלפי מּתר. ּבׁשּלֹו הּגֹוי ּבמלאכת אבל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֻהּזה,

אּלא לגֹוי ּבאמירה ּגזרּו ׁשּלא למדנּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּדרּכנּו

וכן ועֹוׂשה. לּגֹוי אֹומר ּבׁשּלֹו אבל ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָּבׁשּלנּו,

(צ'.). מציעא ּבבא ּבגמרא רּׁש"י ְְִִִֵַַָָָָָּפרׁש

ÌLÂׁשהם ּדברים אּלא לי אין עֹוד, ּבּמכילתא ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהן ּדברים מלאכה, ְְְִִִֵֶָָָמּׁשּום

הּזה הּיֹום את ּוׁשמרּתם לֹומר ּתלמּוד ְְְִִֶֶֶַַַַַַמּנין,

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּדברים להביא י"ז.), ְְְִִִֵֶָָָ(ּפסּוק

לכתבן ראּוי ואין מטעֹות ּכאּלה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָּובריתֹות

אסמכּתא ׁשהּוא נראה זה ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָּכפׁשּוטן,

אדּבר עֹוד נכֹון, ּפרּוׁש ּבזה לי ויׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּבעלמא.

כ"ד.). כ"ג, (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת ְְְִֵֶַַַָָָעליו

.LÙ� ÏÎÏאף יכֹול ּבהמה. נפׁש אפּלּו ¿»∆∆ְֲִֵֶֶַָָ

(ּביצה לכם לֹומר ּתלמּוד ְִֵֶַַַָָלּכּותים,

ּכהלכה.כ"א.) אינּנּו זה וגם רּׁש"י. לׁשֹון .ְְֲִֵֶֶַַַָָ

לּבהמה. ולא לכם לּכּותים, ולא לכם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹאבל



a`נ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין ּביתמּנין מה – "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
אחריּות עליו קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות.Èk ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹƒ

˙ˆÓÁÓ ÏÎ‡ŒÏk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת לאכילהלענׁש ׁשראּוי חמץ ּתאמר: ׁשּלא אּלא »…≈«¿∆∆ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹענׁש

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ba¯.(מכילתא)ׂשאֹור ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«≈
ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e∑הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס רמב"ן.לפי ¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvî©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ׂשאֹוראזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÌÎÈ˙·LBÓ.להביא ÏÎa «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆
˙BvÓ eÏÎ‡z∑ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא ּתֹודהזה עייןוחּלֹות שם)(מכילתא …¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים רמב"ן.(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ß hay 'a iying mei ß

(àë)eëLî íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®¦«§À
:çñtä eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬©¨«©

i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין לבית∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ׂשה ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶ
רמב"ן.אבֹות ָ

ÔBÎÈ�·˙BÓכ ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡�Ú (È�a ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚�˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎÈz·a.(יט) ‡ˆnÈ ‡Ïת"ל לגבּולין, מנין …ƒ»≈¿»≈∆ְִִִִַ

ּתלמּוד מה ז'.). י"ג, (להּלן ּגבל ְְְְֶַַַָָֻּבכל

ּגבּול אף ּברׁשּות ּבית מה ּבבּתיכם, ְְְְְְִֵֵֶַַַָלֹומר

אצל ׁשהּוא נכרי ׁשל חמצֹו יצא ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות

לרּׁש"י. זה אחריּות. עליו קּבל ולא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל

"ּברׁשּות" ּבמׁשמע ׁשאין אצלי, מכּון ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֻואינֹו

הּוא, ּברׁשּותֹו ׁשהרי נכרי, ׁשל חמץ ְְְֲִִִֵֵֶֶָָלהֹוציא

ׁשּתיהן ׁשהרי ּבֹו, הן ׁשוין ּוגבּולין ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּובּתים

ׁשחמץ ועֹוד, אחרים. ׁשל ּוממֹון ׁשּלֹו ְְֲִֵֵֶֶֶָָרׁשּות

ּבא אינֹו אחריּות עליו קּבל ׁשּלא נכרי ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשל

להּתר ּפׁשּוט ּבּתים ׁשל ׁשאין הּזה, ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבהּקׁש

ּבמׁשמע הּוא ּבבּתים אבל ּגבּולין, מּׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָיֹותר

יּמצא, לא ּדכתיב: הּזה הּמקרא מן ְְִִִִִִֵֶַַָָֹאּסּור

ׂשאר ל יראה לא מּדכתיב: לנּו יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹוהּתרֹו

אבל רֹואה אּתה אי ׁשּל ז'.), י"ג, ְְֲִֶֶַַָָָ(להּלן

לי ואין ּגבֹוּה, וׁשל אחרים ׁשל רֹואה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאּתה

ׂשאֹור לֹומר ּתלמּוד מּנין, ּבּבּתים ּבּגבּולין ְְְִִִִֶַַַַַָָאּלא

מּסכת ּבתחּלת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשוה, לגזרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׂשאֹור

(ה'.). ְִָּפסחים

Ï·‡ּברׁשּות ּבית מה ׁשּדרׁשּו הּזה הּמדרׁש ¬»ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

להֹוציא אּלא אינֹו ּברׁשּות ּגבּול ְְְְְִִֵֶַָאף

ׁשל וכןחמצֹו נכרי. ּברׁשּות ׁשהּוא יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

נאמר, לּמה ּבבּתיכם (ּכאן): ּבּמכילתא ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָׁשנּויה

ּכמׁשמעֹו, אני ׁשֹומע ,ּגבל ּבכל ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֻלפי

אף ּברׁשּות ּבית מה ּבבּתיכם, לֹומר ְְְְְִֵֵֶַַַַָּתלמּוד

,ּברׁשּות ׁשהּואּגבּול יׂשראל ׁשל חמצֹו יצא ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָ

לבערֹו יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף נכרי ְְְֲִִִֶַַַָָּברׁשּות

ׁשהּוא נכרי ׁשל חמצֹו יצא ּברׁשּותֹו, אינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָאבל

אף מּפלת עליו ׁשּנפל וחמץ יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּברׁשּות

לבערֹו יכֹול אינֹו אבל ּברׁשּותֹו ׁשהּוא ּפי ְְֲֲִִֵֶַַָָעל

ל יראה ולא ּבמׁשמע ׁשהיה ּופרּוׁשּה, ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹוכּו'.

אפּלּו ּגבּולנּו ּבכל חמצנּו נּניח ׁשּלא ּגבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבכל

להֹוציא ּבבּתיכם ּבא ּולכ נכרי, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּבבית

ׁשּלא הּזֹו הּבריתא מן ולמדנּו נכרי. ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו

ׁשּלנּו חמץ נקּים ׁשּלא אּלא הּתֹורה מן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהזהרנּו

אבל "ּבגבּולנּו", ּבין "ּבבּתינּו" ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵָָּברׁשּותנּו,

אנּו אין ׁשּלֹו ּבבית ּגֹוי ּביד אֹותֹו הפקדנּו ְְְְִִִֵֶַַַָאם

יּמצא. ּובל יראה ּבבל עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָעֹוברים

ÔÎÂׁשּלֹו חמץ על ּכן, ּתאמר לא ׁשאם הּדבר, ¿≈ִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּגֹוי ּביד הפקידֹו ואפּלּו מקֹום ּבכל ְְְֲִִִֵַַָָעֹובר

עליו עֹובר אינֹו נכרי ׁשל ועל הּים, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמדינת

נאמר לּמה ּכן ואם יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאפּלּו

ּבין אין ,"ּבגבּול" נאמר ולּמה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָ"ּבבּתיכם"

הפרׁש, ּוגבּוליהם הּגֹוים לבּתי ּוגבּולנּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָּבּתינּו

אּלא הּתֹורה מן ּכלל הזהרנּו ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַָָָָֹֻאּלא

לבער הצרכנּו סֹופרים מּדברי אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֻמרׁשּותנּו.

ּבּגמרא אמרּו זה ּולפי מקֹום. מּכל ׁשּלנּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָחמץ

לֹומר עליו, עֹובר אינֹו ּבית לֹו יחד ו'.): ִִֵֵֵַַָָָ(ׁשם

על אף אחריּות עליו ׁשּקּבל נכרי ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחמץ

ּברׁשּות אּלא אסּור אינֹו ּכׁשּלֹו ׁשּנּדֹון ְְִִִֵֶֶֶָָּפי

ואפּלּו מּתר, ּגֹוי ּברׁשּות אבל ְְֲֲִִִֵַָָָֻיׂשראל,

סבר לא והרב ּכלל. עליו ּגזרּו לא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹמּדבריהם

ּדפסחים. ּגמרא ּבפרּוׁש ְְְִִֵֵָָָּכן

‰ÊÂׁשל חמצֹו יצא ׁשּכתבנּו: ּבּבריתא ׁשּסּימּו ¿∆ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבתים מהּקׁש יׂשראל, ּברׁשּות ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָנכרי

ּדכתיב מּתר ּבגבּולין ּדמה קאמר, ל,ּוגבּולין ְְְְְִִִִִַַָָָֻ

אחרים ׁשל רֹואה אּתה אבל רֹואה אּתה אי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּל

נמי ּומֹוציא מּתר. נמי ּבבּתים אף ּגבֹוּה, ְְִִֵֵֶַַָָָָָֻוׁשל

ּבידֹו ׁשאין ּגדֹולה מּפלת עליו ׁשּנפלה ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹחמץ

ׁשהּוא אדם ּומּכל מּמּנּו אבּוד והּוא הּגל, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָלפּקח

.ׁשּל ּביּה קרינא ּדלא ְְְֵֵֶָָָֻמּתר,

ÓÁÓˆ˙.(כ) Ïkסתם) ּתערּובתֹו את להביא »«¿∆∆ְְֲִֶַָָָ

וגם רּׁש"י. לׁשֹון מ"ב.), ּפסחים ְְְְִִִַַָָמׁשנה

(ׁשם חכמים ּכדברי היא ׁשהלכה אינֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָזה

ערּובֹו ועל ּכרת, ענּוׁש ּדגן חמץ על ְֲֵֵֵַַָָָָמ"ג.)

ּכלּום. ְְֹּבלא

Ï‡¯NÈ(כאֿכב) È�˜Ê ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
.Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂמקּצרת הּזֹו הּפרׁשה «…∆¬≈∆ְֶֶַַַָָָ

ּכי מעלה, ׁשל ּבּפרׁשה ה' אֹותֹו צּוה ְֲִִֶֶַַַָָָָָּבאׁשר

ּבפרט הּכל ליׂשראל מׁשה להם ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּידּוע

ּבּכתּוב: הּדבר ונכלל הענין, ּכל אֹותם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָולּמד

ּפסּוק (להּלן עׂשּו ּכן מׁשה את ה' צּוה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָּכאׁשר

"ּכי ּבכלל הּפרׁשה זאת הזּכיר אבל ְְֲִִִִַָָָָָֹכ"ח.).

אליו אספּו והם יׂשראל זקני לכל מׁשה" ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָקרא

יׂשראל": עדת ּכל אל אמרּו "ואז העם, ְְְֲִֵֶַָָָָָָָּכל

לכם להיֹות ּבּתיכם אל העדר מן הּצאן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמׁשכּו

לחדׁש. מּבעׂשֹור ְְִִֶֶֶֶַָֹלמׁשמרת

ÔÎzÈÂרחֹוק צאנם היֹות ּבעבּור מׁשכּו, ׁשאמר ¿ƒ»≈ְֱֲִֶַַָָָֹ

מצרים תֹועבת ּכי ּגׁשן ּבארץ מהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַֹמאד

ואמר: ל"ד.). מ"ו, (ּבראׁשית צאן רעה ְְִֵֵַָָֹֹּכל

איׁש למׁשּפחֹותיכם" אֹותם "קחּו לכם, ְְְְְִִֵֶֶָָּוקחּו

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©¨−£¤´
:ø÷a-ãò Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

i"yx£·BÊ‡∑ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדהג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ּכסף סּפֹות ּכמֹו .ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִֶֶ
Ûqa ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑,"ּבסף "אׁשר עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ƒ«»¬∆«»ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טבילה הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל B‚Â'.ׁשּתהא e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿ְִִֵֶֶַַַָ
לחּבל, לּמׁשחית ׁשּנאמר:רׁשּות הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין קד)אינֹו ּכל(תהלים תרמׂש "ּבֹו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

יער" .(מכילתא)חיתֹו ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zFgiU ihETl)¦¥¦

הּמּתנֹות לׁשלׁש אחת כב)טבילה יב, הּמזּבח,(רׁש"י על הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכדאיתא

לעיל ּכתב ז)וכן החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים והּמזּוזֹות(ספר הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹ

(âë)bðì ýåýé øáòå-ìò ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©
àìå çútä-ìò ýåýé çñôe úæeænä ézL ìòå óB÷Lnä©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

i"yx£ÁÒÙe∑ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא אלהים(בראשית נתנֹו "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְֱִִֵֶָָֹֹֹֹֹ
עּמדי" רמב"ן.להרע ְִִַָָ

Ó„a‡כב ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡�Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L�‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡�Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבין הּפסח וׁשחטּו לּבית ׂשה אבֹות לבית ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשה

ּבּמצוה. למעלה המפרׁש ּככל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹהערּבים,

e�LÂזקני לכל מׁשה וּיקרא (ּכאן): ּבּמכילתא ¿»ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

וּיאמר ב"ד. ׁשעׂשאן מּגיד ְֲִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

יׂשראל. לכל לאמר מׁשה מּפי הּדבר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאליהם,

מּפי הּדבר אֹומר יֹונתן ר' יאׁשּיה. ר' ְִִִִֵֵַָָָָָֹּדברי

יׂשראל. לכל לאמר ּוזקנים לּזקנים, לאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹמׁשה

מׁשה וּיקרא יהיה יאׁשּיה רּבי לדעת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹוהּנה

ּכמֹו העם, ּכל אליו ׁשּיאספּו יׂשראל זקני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָלכל

לּקהל, יאמרּו הן יֹונתן רּבי ּדעת ועל ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרׁשּתי.

(לעיל יׂשראל" ּבני עדת ּכל אל "ּדּברּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָויהיה

(ּבּמדּבר ּכמֹו להם, הּנֹועדים הּזקנים ג'.) ְְְִִִֵֶַַַָָָָּפסּוק

העדה. מעיני אם והיה כ"ד.): ְִֵֵֵֵָָָָט"ו,

ÛÈÒB‰Âהּדם ּבנתינת ּבאּור הּפרׁשה ּבזאת ¿ƒְְִִֵַַַָָָָֹ

ּבּסף ּוטבילה אזֹוב ּבאגּדת ְְֲִִֵֶֶַַַַָֻׁשּתהיה

נאמר ׁשם אבל ּבפרּוׁש, למעלה נאמר ְְְֱֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ללּמד ז'.), (ּבפסּוק הּדם מן ולקחּו ְְְְְִֵַַָָָָסתם:

ׁשּתהא סתם ּבּתֹורה האמּורה לקיחה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָׁשּכל

ּכמדרׁש ּכלי, טעּונה ּדם קּבלת וׁשּכל ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻּבאגּדה,

ּבּפרׁשה להם ּוּפרׁש ּכאן.). (ּבמכילתא ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָרּבֹותינּו

עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו לא ואּתם ְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּזאת:

על הּדם ּבנתינת נצטּוּו זה ּבעבּור ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹּבקר,

ׁשאמר: ּכמֹו ׁשם, ׁשמּורים ׁשּיהיּו ְְְְִִֶֶַַַָָהּמׁשקֹוף

ּפסּוק (לעיל למׁשחית נגף בכם יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹולא

י"ג.).

·˙ÎÂׁשּמאחר מּגיד תצאּו, לא ואּתם רּׁש"י: ¿»«ְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ל לּמׁשחית רׁשּות ּביןׁשּנּתנה מבחין אינֹו חּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּוא, למחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, ְְְְְְִִַַַַָָָצּדיק

(ּתהּלים יער חיתֹו ּכל תרמׂש ּבֹו ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשאמר ּבּמה ּדבריו הבינֹותי ולא כ'.) ְְֲִִֶֶַַָָָֹק"ד,

תרמׂש ּבֹו ׁשּנאמר הּוא למחּבלים רׁשּות ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹולילה

לילה ּבכל לאדם אסּור וכי יער, חיתֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָּכל

הּזה, הּמקרא מן ּבקר עד ּביתֹו מּפתח ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלצאת

רׁשּות ּבֹו נּתנה הּזה ׁשהּלילה לֹומר לֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָוהיה

לא אבל מּמּנּו. הזהירם ולכן לחּבל, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמׁשחית

הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּפני ּכן, לֹומר הרב ְִֵֵֶַַַָָָָָראה

הּמּכה. היה ּובכבֹודֹו ְְְִֶַַַָָּבעצמֹו

ÔÈ�Ú‰Â(.י"א (ּפסחא ּבּמכילתא הּוא ׁשנּוי הּזה ¿»ƒ¿»ְְְִִֶַַָָָ

איׁש תצאּו לא ואּתם אחרת: ְְְִֵֶֶֶַַָֹּבלׁשֹון

רׁשּות מּׁשּנּתנה מּגיד ּבקר, עד ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹמּפתח

לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו לחּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָלּמׁשחית

כ"ו, (יׁשעיה בחדרי ּבא עּמי ל ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מּתערּה חרּבי והֹוצאתי אלי הנני ואֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָכ'.),

ח'.), כ"א, (יחזקאל ורׁשע צּדיק מּמ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוהכרּתי

כ"ב.), ל"ג, (להּלן ּכבדי ּבעבר והיה ְְְְֲִֵַַָָָֹֹואֹומר:

טֹוב. ּבכי ויֹוצא טֹוב ּבכי נכנס ׁשּתהא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַללּמד

ּבדר נהגּו והּנביאים ׁשהאבֹות מֹוצא אּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכן

כ"ב, (ּבראׁשית ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹארץ,

י"ח.), כ"ח, (ׁשם ּבּבקר יעקב וּיׁשּכם ְֲֵֶַַַַָֹֹג'.),

וּיׁשּכם ד'.), ל"ד, (להּלן ּבּבקר מׁשה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹוּיׁשּכם

ׁשמּואל וּיׁשּכם א'.), ג', (יהֹוׁשע ּבּבקר ְְְְֵֵֶַַַַַֹֻֻיהֹוׁשע

י"ב.). ט"ו, (ׁשמּואלֿא' ּבּבקר ׁשאּול ְְִֵֶַַָֹלקראת

והּנביאים האבֹות ּומה וחמר, קל ּדברים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹוהרי

והיה ׁשאמר מי ׁשל רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשהלכּו

על אדם ּבני ׁשאר ארץ, ּבדר נהגּו ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם

חׁש ּתׁשת אֹומר: הּוא וכן וכּמה. ּכּמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָאחת

ׁש הּכפירים כ'.), ק"ד, (ּתהּלים לילה אגיםויהי ְְְֲִִִִִִִַָָֹ

(ׁשם ילקטּון להם ּתּתן כ"א.), (ׁשם ְִִֵֶֶַָָָָֹלּטרף

מּכאן כ"ב.), (ׁשם יאספּון הּׁשמׁש ּתזרח ְִִֵֵֵֶֶַַָָָכ"ח.),

ערב עדי ולעבדתֹו לפעלֹו אדם יצא :ְְֲֲֳֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹואיל

הּבריתא. ּכאן עד כ"ג.). ְַַַָָָָ(ׁשם

ÔÈ�Ú‰Âיׂשראל את הּכתּוב ׁשהזהיר לֹומר ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֶֶַַָָ

ּביתם מּפתח יצאּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבמצרים

עֹובר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש לפי ההּוא, ְְִֵֶַַַַָָָּבּלילה

למקֹום מּמקֹום ׁשעֹובר ּכמל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבמצרים

ולא אדם ּבֹו יפּגע ׁשּלא לפניו ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹּוסּפקלטֹורים

קדֹוׁשים ּכל אלהי ה' ּובא ּכענין: ּבֹו, ְְְֱִִִֵַַָָָָֹיסּתּכל

ּכבדי ּבעבר והיה וכן: ה'.), י"ד, (זכריה ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹעּמ

להגן כ"ב.), ל"ג, (להּלן הּצּור ּבנקרת ְְְְְְִִֵַַַַָָוׂשמּתי

וכיון מעלה. ׁשל ּופמליא מּׂשרפים ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָעליו

לחּבל לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ּבׁשעה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמצינּו:

אין לפיכ לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאינֹו

ּבּלילה, ׁשּיצא העֹולם ּדר לׁשּנֹות רּׁשאי ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאדם

לטרף, להם ׁשּנּתן חּיֹות ׁשל זמּנן ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹלפי

לרׁשע. צּדיק ּבין להבחין ְְְִִֵֵַַָָָואין

וטעם ‰ÈÁLn˙(כג) ÔzÈ ‡ÏÂהּמלא ְַַ¿…ƒ≈««¿ƒְַַָ

ּכענין: הּנגף, ּבעת ּבעֹולם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשחית

הרף עּתה רב ּבעם הּמׁשחית לּמלא ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוּיאמר
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(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©¨−£¤´
:ø÷a-ãò Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

i"yx£·BÊ‡∑ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדהג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ּכסף סּפֹות ּכמֹו .ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִֶֶ
Ûqa ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑,"ּבסף "אׁשר עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ƒ«»¬∆«»ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טבילה הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל B‚Â'.ׁשּתהא e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿ְִִֵֶֶַַַָ
לחּבל, לּמׁשחית ׁשּנאמר:רׁשּות הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין קד)אינֹו ּכל(תהלים תרמׂש "ּבֹו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

יער" .(מכילתא)חיתֹו ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zFgiU ihETl)¦¥¦

הּמּתנֹות לׁשלׁש אחת כב)טבילה יב, הּמזּבח,(רׁש"י על הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכדאיתא

לעיל ּכתב ז)וכן החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים והּמזּוזֹות(ספר הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹ

(âë)bðì ýåýé øáòå-ìò ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©
àìå çútä-ìò ýåýé çñôe úæeænä ézL ìòå óB÷Lnä©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

i"yx£ÁÒÙe∑ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא אלהים(בראשית נתנֹו "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְֱִִֵֶָָֹֹֹֹֹ
עּמדי" רמב"ן.להרע ְִִַָָ

Ó„a‡כב ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡�Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L�‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡�Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבין הּפסח וׁשחטּו לּבית ׂשה אבֹות לבית ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשה

ּבּמצוה. למעלה המפרׁש ּככל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹהערּבים,

e�LÂזקני לכל מׁשה וּיקרא (ּכאן): ּבּמכילתא ¿»ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

וּיאמר ב"ד. ׁשעׂשאן מּגיד ְֲִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

יׂשראל. לכל לאמר מׁשה מּפי הּדבר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאליהם,

מּפי הּדבר אֹומר יֹונתן ר' יאׁשּיה. ר' ְִִִִֵֵַָָָָָֹּדברי

יׂשראל. לכל לאמר ּוזקנים לּזקנים, לאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹמׁשה

מׁשה וּיקרא יהיה יאׁשּיה רּבי לדעת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹוהּנה

ּכמֹו העם, ּכל אליו ׁשּיאספּו יׂשראל זקני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָלכל

לּקהל, יאמרּו הן יֹונתן רּבי ּדעת ועל ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרׁשּתי.

(לעיל יׂשראל" ּבני עדת ּכל אל "ּדּברּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָויהיה

(ּבּמדּבר ּכמֹו להם, הּנֹועדים הּזקנים ג'.) ְְְִִִֵֶַַַָָָָּפסּוק

העדה. מעיני אם והיה כ"ד.): ְִֵֵֵֵָָָָט"ו,

ÛÈÒB‰Âהּדם ּבנתינת ּבאּור הּפרׁשה ּבזאת ¿ƒְְִִֵַַַָָָָֹ

ּבּסף ּוטבילה אזֹוב ּבאגּדת ְְֲִִֵֶֶַַַַָֻׁשּתהיה

נאמר ׁשם אבל ּבפרּוׁש, למעלה נאמר ְְְֱֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ללּמד ז'.), (ּבפסּוק הּדם מן ולקחּו ְְְְְִֵַַָָָָסתם:

ׁשּתהא סתם ּבּתֹורה האמּורה לקיחה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָׁשּכל

ּכמדרׁש ּכלי, טעּונה ּדם קּבלת וׁשּכל ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻּבאגּדה,

ּבּפרׁשה להם ּוּפרׁש ּכאן.). (ּבמכילתא ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָרּבֹותינּו

עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו לא ואּתם ְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּזאת:

על הּדם ּבנתינת נצטּוּו זה ּבעבּור ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹּבקר,

ׁשאמר: ּכמֹו ׁשם, ׁשמּורים ׁשּיהיּו ְְְְִִֶֶַַַָָהּמׁשקֹוף

ּפסּוק (לעיל למׁשחית נגף בכם יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹולא

י"ג.).

·˙ÎÂׁשּמאחר מּגיד תצאּו, לא ואּתם רּׁש"י: ¿»«ְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ל לּמׁשחית רׁשּות ּביןׁשּנּתנה מבחין אינֹו חּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּוא, למחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, ְְְְְְִִַַַַָָָצּדיק

(ּתהּלים יער חיתֹו ּכל תרמׂש ּבֹו ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשאמר ּבּמה ּדבריו הבינֹותי ולא כ'.) ְְֲִִֶֶַַָָָֹק"ד,

תרמׂש ּבֹו ׁשּנאמר הּוא למחּבלים רׁשּות ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹולילה

לילה ּבכל לאדם אסּור וכי יער, חיתֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָּכל

הּזה, הּמקרא מן ּבקר עד ּביתֹו מּפתח ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלצאת

רׁשּות ּבֹו נּתנה הּזה ׁשהּלילה לֹומר לֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָוהיה

לא אבל מּמּנּו. הזהירם ולכן לחּבל, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמׁשחית

הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּפני ּכן, לֹומר הרב ְִֵֵֶַַַָָָָָראה

הּמּכה. היה ּובכבֹודֹו ְְְִֶַַַָָּבעצמֹו

ÔÈ�Ú‰Â(.י"א (ּפסחא ּבּמכילתא הּוא ׁשנּוי הּזה ¿»ƒ¿»ְְְִִֶַַָָָ

איׁש תצאּו לא ואּתם אחרת: ְְְִֵֶֶֶַַָֹּבלׁשֹון

רׁשּות מּׁשּנּתנה מּגיד ּבקר, עד ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹמּפתח

לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו לחּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָלּמׁשחית

כ"ו, (יׁשעיה בחדרי ּבא עּמי ל ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מּתערּה חרּבי והֹוצאתי אלי הנני ואֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָכ'.),

ח'.), כ"א, (יחזקאל ורׁשע צּדיק מּמ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוהכרּתי

כ"ב.), ל"ג, (להּלן ּכבדי ּבעבר והיה ְְְְֲִֵַַָָָֹֹואֹומר:

טֹוב. ּבכי ויֹוצא טֹוב ּבכי נכנס ׁשּתהא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַללּמד

ּבדר נהגּו והּנביאים ׁשהאבֹות מֹוצא אּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכן

כ"ב, (ּבראׁשית ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹארץ,

י"ח.), כ"ח, (ׁשם ּבּבקר יעקב וּיׁשּכם ְֲֵֶַַַַָֹֹג'.),

וּיׁשּכם ד'.), ל"ד, (להּלן ּבּבקר מׁשה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹוּיׁשּכם

ׁשמּואל וּיׁשּכם א'.), ג', (יהֹוׁשע ּבּבקר ְְְְֵֵֶַַַַַֹֻֻיהֹוׁשע

י"ב.). ט"ו, (ׁשמּואלֿא' ּבּבקר ׁשאּול ְְִֵֶַַָֹלקראת

והּנביאים האבֹות ּומה וחמר, קל ּדברים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹוהרי

והיה ׁשאמר מי ׁשל רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשהלכּו

על אדם ּבני ׁשאר ארץ, ּבדר נהגּו ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם

חׁש ּתׁשת אֹומר: הּוא וכן וכּמה. ּכּמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָאחת

ׁש הּכפירים כ'.), ק"ד, (ּתהּלים לילה אגיםויהי ְְְֲִִִִִִִַָָֹ

(ׁשם ילקטּון להם ּתּתן כ"א.), (ׁשם ְִִֵֶֶַָָָָֹלּטרף

מּכאן כ"ב.), (ׁשם יאספּון הּׁשמׁש ּתזרח ְִִֵֵֵֶֶַַָָָכ"ח.),

ערב עדי ולעבדתֹו לפעלֹו אדם יצא :ְְֲֲֳֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹואיל

הּבריתא. ּכאן עד כ"ג.). ְַַַָָָָ(ׁשם

ÔÈ�Ú‰Âיׂשראל את הּכתּוב ׁשהזהיר לֹומר ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֶֶַַָָ

ּביתם מּפתח יצאּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבמצרים

עֹובר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש לפי ההּוא, ְְִֵֶַַַַָָָּבּלילה

למקֹום מּמקֹום ׁשעֹובר ּכמל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבמצרים

ולא אדם ּבֹו יפּגע ׁשּלא לפניו ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹּוסּפקלטֹורים

קדֹוׁשים ּכל אלהי ה' ּובא ּכענין: ּבֹו, ְְְֱִִִֵַַָָָָֹיסּתּכל

ּכבדי ּבעבר והיה וכן: ה'.), י"ד, (זכריה ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹעּמ

להגן כ"ב.), ל"ג, (להּלן הּצּור ּבנקרת ְְְְְְִִֵַַַַָָוׂשמּתי

וכיון מעלה. ׁשל ּופמליא מּׂשרפים ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָעליו

לחּבל לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ּבׁשעה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמצינּו:

אין לפיכ לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאינֹו

ּבּלילה, ׁשּיצא העֹולם ּדר לׁשּנֹות רּׁשאי ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאדם

לטרף, להם ׁשּנּתן חּיֹות ׁשל זמּנן ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹלפי

לרׁשע. צּדיק ּבין להבחין ְְְִִֵֵַַָָָואין

וטעם ‰ÈÁLn˙(כג) ÔzÈ ‡ÏÂהּמלא ְַַ¿…ƒ≈««¿ƒְַַָ

ּכענין: הּנגף, ּבעת ּבעֹולם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשחית

הרף עּתה רב ּבעם הּמׁשחית לּמלא ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוּיאמר
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(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãòרמב"ן ©¨«

(äë)øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור ּפי על ac¯.הּׁשנית ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(úàfä äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ
íëì: ¨¤«

(æë)éza-ìò çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå íòä ãwiå©¦¬Ÿ¨¨−©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
:eNò ïk ïøäàå§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑עליהם מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו eNÚiÂ.(מכילתא)הּכתּוב eÎÏiÂ∑לעׂשּיה וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה L‡k¯.אף ְִַָָ«≈¿««¬ְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ«¬∆

Ô¯‰‡Â ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן עׂשּו"?להּגיד "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה מצות מּכל ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ואהרן מׁשה עׂשּואף רמב"ן.ּכן ְֲֵֶַַָֹֹ

ß hay 'b iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
éáMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´©§¦½

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום BÎa¯.ּכל ÏÎ ‰k‰∑ «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»»¿

ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ אֹומר:אף הּוא ועליו הּבכֹורֹות, מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
ט) סּוף(לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַֹֹֹ«¿«¿ƒְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻיׂשראל.
הּׁשבי מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, .עד ְְְִִִֶַַַַָָָ

CÈ�·ÏÂכד CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt�‡כו ‰Ó ÔBÎÈ�a ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È�· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡�za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»
:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמׁשחית לא ט"ז.), כ"ד, (ׁשמּואלֿב' ְְִֵֶַַָֹיד

הּמּכה. הּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי ְְִִִֶַַַַָָּבמצרים,

‰f‰.(כד) ¯·c‰ ˙‡ Ìz¯ÓLeּדבר הּוא ¿«¿∆∆«»»«∆ְַ

(ּבפסּוק למעלה ׁשאמר עצמֹו ְְְְֶֶַַַַַָָָהּפסח

לא רחֹוק, הּוא ואם הּפסח, וׁשחטּו ְְֲִַַַָָֹכ"א.):

מצרים ּבפסח ּכי לֹו, הּסמּו הּדמים ְְִִִִֶַַַַַַָָמּתן

וראה ה' ועבר ׁשאמר: ּכמֹו ,ּבכ נצטּוּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּבלבד

ּוׁשמרּתם וכן: כ"ג.), (ּבפסּוק וגֹו' הּדם ְְְְְֵֶֶַַָָאת

ּפסח, זבח כ"ה.), (ּפסּוק הּזאת העבדה ֲֶֶֶַַַָָָֹֹאת

ט"ו, (ּדברים ּכן ּתעׂשה לאמת ואף ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָוכמֹוהּו:

י"ז.).

Ï‡¯NÈ.(כח) È�a eNÚiÂ eÎÏiÂמּלפני ׁשּיצאּו «≈¿««¬¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶָ

הּפסח ועׂשּו הּצאן אל והלכּו ְְְֶֶֶַַַָָֹמׁשה

עׂשּו, ּכן ולאמר לכּפל הּכתּוב ודר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבערּבים,

ּכמֹו צּוּו, אׁשר מּכל ּדבר הּפילּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֻלבאר

וּירא וכן: כ"ב.). ו', (ּבראׁשית ּבּנח ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹׁשּפרׁשּתי

ּכאׁשר אתּה עׂשּו והּנה הּמלאכה ּכל את ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה

ּולרּבֹותינּו מ"ג.). ל"ט, (להּלן עׂשּו ּכן ה' ְְִֵֵַַָָָצּוה

היה ׁשּלא לפי ּכאן): (מכילתא מדרׁש ְְְְִִִֶֶָָָָָָֹּבזה

ׂשכר לּתן אמרּו ההליכה, להזּכיר הּכתּוב ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָצרי

עׂשּו, ּכבר וכי וּיעׂשּו, לעׂשּיה. וׂשכר ְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָלהליכה

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

הּלילה ּבחצי כט)ויהי את(יב, ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

מצרים"). מארץ יׂשראל הּלילהּבני אדםחצי וגם העֹולם; ּבחׁשכת ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּוְך הרגע – ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּתֹורה.ּבכחֹוזה לקּבלת הּמֹובילה ּבּדרְך ולעלֹות ממצרים' הּיֹום'לצאת ׁשּבֹוחצי מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר הּמּואר הרגע - ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זה אדם וגם הּתֹורה; ּבאֹור מּקף יֹותר.חּיבהאדם ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב הּנֹוכחי ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iåéäzå ©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²
:úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«

i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר עבדיו,∑‰e‡.ולא ּכ ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומעמידן עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה Ó˙.מלּמד ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם יׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵֵֵָָ

ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול פט)ּבכֹור, ּבעליהם(תהלים ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּפנּויים, מרּוקים לאביוויֹולדֹות ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם רמב"ן.והיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àì)CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´
ýåýé-úà eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãk§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה אהרןמּגיד היכן ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

‡Ìz.ׁשרּוי? Ìb∑הּגברים.Ï‡¯NÈ È�aŒÌb∑הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו הּכל, ָ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְְְֲֶֶַַֹֹ
יצג" ּובקרכם צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי רמב"ן.ּכמו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ÈÏÈÏ‡ל ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ È�a Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

העלה לעׂשֹות עליהם ׁשּקּבלּו מּכיון ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

את צּוה ּכאׁשר עׂשּו. ּכאּלּו הּכתּוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָעליהם

ׁשל ׁשבחן להֹודיע עׂשּו, ּכן אהרן ואת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹמׁשה

עׂשּו. ואהרן מׁשה להם ׁשאמר ׁשּכׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,

ׁשאף אּלא עׂשּו, ּכן לֹומר ּתלמּוד מה ְֵֶֶַַַַָָד"א

הּכפל ּכי ּתחּלה ּדרׁשּו עׂשּו. ּכן ואהרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

להם נפל ולא ׁשכחּו, ׁשּלא יׂשראל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלׁשּבח

הּלׁשֹון ּדר והּוא להם, אמרּו אׁשר מּכל ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָּדבר

רּבים. ְִִַּבמקֹומֹות

Ó˙.(ל) ÌL ÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ Èkלׁשֹון ƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְ

ּבכֹור, ׁשם אין מת, ּבכֹור ׁשם היה ְְִֵֵַָָָָרּׁש"י:

אף ׁשּנאמר: "ּבכֹור", ׁשּקרּוי מת, הּבית ְְֱִֵֶֶֶַַַַָּגדֹול

אּתנהּואנ ּבכֹור ד"אי כ"ח.). פ"ט, (ּתהּלים ְְְִִִֵֶָ

מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהן ּתחת מזּנֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמצרּיֹות

הם ּפעמים הרּבה, ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָּפנּויים,

לאביו. ּבכֹור אחד וכל אחת, לאּׁשה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָחמּׁשה

ּבכֹורי ּבמצרים ׁשּמתּו הּבכֹורֹות הּפׁשט ּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָועל

ּבכֹור ּכל ּתחּתיהם קּדׁש ּכן ועל היּו, רחם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּפטר

(להּלן ּובּבהמה ּבאדם יׂשראל ּבבני רחם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפטר

ּכסאֹו על הּיׁשב ּפרעה ּבכֹור והיה ב'.), ְְְְִֵַַַָָֹי"ג,

מנהג וכן לאּמֹו, רחם ּפטר כ"ט.) ְְְִִֵֶֶֶֶַָ(ּפסּוק

ּכענין ּבתּולה הּמֹולכת הּגבירה להיֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמלכים

ג'.). ב', (אסּתר ּבאחׁשורֹוׁש ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַׁשּנאמר

Ï·‡נתרץ (ּבמכילתא) רּבֹותינּו ּדעת על ¬»ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּכלֹומר ּבכֹוריהם, ּכל ּבמצרים ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהּכה

ּפטר האם ּובכֹור אֹונֹו, ראׁשית האב ְְִֵֵֶֶָָָּבכֹור

לקּדׁש רצה ולא הּבית. ּגדֹול וגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹרחם,

ידּוע ׁשהּוא האם, ּבכֹור רק ּביׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיהם

רק ּכלל יּודע לא ּובּבהמה יֹותר, ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻּומפרסם

וכדמּות ההּוא. הּמין מּכּלם ּובחר האם, ְְְִִִֵַַַָָָֻּבכֹור

ראׁשית ּבמצרים ּבכֹור ּכל וּי לזה: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָראיה

על ּכי נ"א.), ע"ח, (ּתהּלים חם ּבאהלי ְְֳִִִִֵַָָאֹונים

ּכן. יאמר ֵַַָָֹהּזכר

ÏÈÏ‰.(לא) Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂמּגיד «ƒ¿»¿∆¿«¬…«¿»ִַ

"וצֹועק" העיר ּפתחי על מחּזר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

רּׁש"י. לׁשֹון ׁשרּוי. אהרן היכן ׁשרּוי, מׁשה ְֲִֵֵֶַַָָָָֹהיכן

ּבּלילה ּבמצרים לנּו ואהרן מׁשה ּכי זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹוהיה

עבדי כל וירדּו ׁשאמר: ּדבריו לקּים ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָההּוא,

ח'.). י"א, (לעיל לאמר לי והׁשּתחוּו אלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹאּלה

ארץ אל מלאכים ׁשלחּו אליהם ּפרעה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּובבא

רׁשּות להם לתת יׂשראל ּבני ׁשם אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּגׁשן

ּגדֹול,לצאת, יֹום והיה ּברעמסס ּכּלם ונאספּו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכמֹו ּבראׁשם ּומׁשה רמה ּביד נסעּו ְְְְִֶָָָָָָֹּומּׁשם

הראׁשֹון ּבחדׁש מרעמסס וּיסעּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר

יצאּו הּפסח מּמחרת לחדׁש יֹום עׂשר ְֲֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבחמּׁשה

(ּבּמדּבר מצרים ּכל לעיני רמה ּביד יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּבני

אלהי ה' הֹוציא ׁשאמר: והּכתּוב ג'.), ְֱֲִֶֶַַָָֹל"ג,

מעת ּכי א'.), ט"ז, (ּדברים לילה ְְְִִִִִֵֵַָָָמּמצרים

ּבספרי אמרּו וכ יֹוצאים. יּקראּו ּפרעה ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹׁשּפטרם

ּבּיֹום, אּלא יצאּו לא והלא קכ"ח.): ְְֲֵֶַַָָֹֹ(ראה

יׂשראל בני יצאּו הּפסח מּמחרת ְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

מּבּלילה. ׁשּנגאלּו מלּמד אּלא ג'.), ל"ג, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ(ּבּמדּבר

מֹודים הּכל (ט'.): ּברכֹות ּבמּסכת ְְְִֶֶַַַָָָֹּובּגמרא

ׁשּנאמר: ּבּלילה, אּלא נגאלּו לא ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹּכׁשּנגאלּו

לא ּוכׁשּיצאּו לילה, מּמצרים אלהי ה' ְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹהֹוציא

יצאּו הּפסח מּמחרת ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְְֱֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָיצאּו

מצרים. ּכל לעיני רמה ּביד יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָבני

LÈÂמּמצרים ׁשּיצאּו (הראב"ע) אֹומרים ¿≈ְְְִִִִֶַָָ

מצרים ּומארץ א'.), ט"ז, (ּדברים ְְְִִִֵֶֶַַַָָּבּלילה

ּבּמדּבר מ"א. ּפסּוק (להּלן ּבּיֹום רעמסס ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

מצרים, ּבעיר יֹוׁשבים מהם רּבים ּכי ג'.), ְְְִִִִִִֵֶַַל"ג,

ּברעמסס. אחיהם עם ונאספּו ּבּלילה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָויצאּו

תצאּו לא ואּתם אמר: הּכתּוב ּכי נכֹון, ְְְִֵֵֶַַַָָָֹואינֹו

ׁשהיּו כ"ב.), (ּפסּוק ּבקר עד ּביתֹו מּפתח ִִֵֶֶֶַַָָֹאיׁש

וכ ּבּלילה, הּבּתים מן ּכלל לצאת ְְְֲִִִֵַַַָָָָָאסּורים

למׁשה וּיקרא י"ג.): (ּפסחא ּבּמכילתא ְְְְְְִִִֶַַָָָָאמרּו

מׁשה לֹו אמר צאּו, קּומּו וּיאמר לילה ְְְֲֶֶַַַַָָֹֹּולאהרן

ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו לא ואּתם נצטּוינּו: ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכ

לא ּבּלילה, ׁשּנצא אנחנּו ּגּנבים וכי ּבקר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעד

ואנקלּוס מצרים. ּכל לעיני רמה ּביד אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻנצא

יּקרא ּבּלילה להם ׁשּנעׂשּו הּנּסים ּכי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁש

יצאּו. ּבעבּורם ּכי ,"הֹוציא"ְֲֲִִַָָ

,ÈnÚ CBzÓ e‡ˆ eÓe˜ ÌÚËÂמל מצות ¿««¿ƒ«ƒְִֶֶַ

רׁשּות לכם אּתן לא ּכי מּיד, ְְִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּיצאּו

עליכם. נהרגים הם ּכי ּכלל, עּמי ּבתֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹלעמד

ּתצאּו ּכּלם יׂשראל ּבני ּגם הּמּכים, אּתם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּגם

לקּים וזה ּפנים, ּבׁשּום ּבכאן ּתתעּכבּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹולא

ואמרּו א'.). י"א, (לעיל מּזה אתכם יגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָּגרׁש

לצאת ׁשּירצּו ּפיּוס, ּכדּברכם, ה' את עבדּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָלכּו

לּמדּבר ללכת חפצים אּתם ּכי אליו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָויׁשמעּו

ה'. את ֲֶַֹלעבד



נג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

הּלילה ּבחצי כט)ויהי את(יב, ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

מצרים"). מארץ יׂשראל הּלילהּבני אדםחצי וגם העֹולם; ּבחׁשכת ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּוְך הרגע – ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּתֹורה.ּבכחֹוזה לקּבלת הּמֹובילה ּבּדרְך ולעלֹות ממצרים' הּיֹום'לצאת ׁשּבֹוחצי מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר הּמּואר הרגע - ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זה אדם וגם הּתֹורה; ּבאֹור מּקף יֹותר.חּיבהאדם ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב הּנֹוכחי ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iåéäzå ©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²
:úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«

i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר עבדיו,∑‰e‡.ולא ּכ ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומעמידן עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה Ó˙.מלּמד ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם יׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵֵֵָָ

ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול פט)ּבכֹור, ּבעליהם(תהלים ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּפנּויים, מרּוקים לאביוויֹולדֹות ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם רמב"ן.והיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àì)CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´
ýåýé-úà eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãk§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה אהרןמּגיד היכן ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

‡Ìz.ׁשרּוי? Ìb∑הּגברים.Ï‡¯NÈ È�aŒÌb∑הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו הּכל, ָ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְְְֲֶֶַַֹֹ
יצג" ּובקרכם צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי רמב"ן.ּכמו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ÈÏÈÏ‡ל ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ È�a Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

העלה לעׂשֹות עליהם ׁשּקּבלּו מּכיון ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

את צּוה ּכאׁשר עׂשּו. ּכאּלּו הּכתּוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָעליהם

ׁשל ׁשבחן להֹודיע עׂשּו, ּכן אהרן ואת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹמׁשה

עׂשּו. ואהרן מׁשה להם ׁשאמר ׁשּכׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,

ׁשאף אּלא עׂשּו, ּכן לֹומר ּתלמּוד מה ְֵֶֶַַַַָָד"א

הּכפל ּכי ּתחּלה ּדרׁשּו עׂשּו. ּכן ואהרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

להם נפל ולא ׁשכחּו, ׁשּלא יׂשראל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלׁשּבח

הּלׁשֹון ּדר והּוא להם, אמרּו אׁשר מּכל ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָּדבר

רּבים. ְִִַּבמקֹומֹות

Ó˙.(ל) ÌL ÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ Èkלׁשֹון ƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְ

ּבכֹור, ׁשם אין מת, ּבכֹור ׁשם היה ְְִֵֵַָָָָרּׁש"י:

אף ׁשּנאמר: "ּבכֹור", ׁשּקרּוי מת, הּבית ְְֱִֵֶֶֶַַַַָּגדֹול

אּתנהּואנ ּבכֹור ד"אי כ"ח.). פ"ט, (ּתהּלים ְְְִִִֵֶָ

מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהן ּתחת מזּנֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמצרּיֹות

הם ּפעמים הרּבה, ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָּפנּויים,

לאביו. ּבכֹור אחד וכל אחת, לאּׁשה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָחמּׁשה

ּבכֹורי ּבמצרים ׁשּמתּו הּבכֹורֹות הּפׁשט ּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָועל

ּבכֹור ּכל ּתחּתיהם קּדׁש ּכן ועל היּו, רחם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּפטר

(להּלן ּובּבהמה ּבאדם יׂשראל ּבבני רחם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפטר

ּכסאֹו על הּיׁשב ּפרעה ּבכֹור והיה ב'.), ְְְְִֵַַַָָֹי"ג,

מנהג וכן לאּמֹו, רחם ּפטר כ"ט.) ְְְִִֵֶֶֶֶַָ(ּפסּוק

ּכענין ּבתּולה הּמֹולכת הּגבירה להיֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמלכים

ג'.). ב', (אסּתר ּבאחׁשורֹוׁש ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַׁשּנאמר

Ï·‡נתרץ (ּבמכילתא) רּבֹותינּו ּדעת על ¬»ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּכלֹומר ּבכֹוריהם, ּכל ּבמצרים ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהּכה

ּפטר האם ּובכֹור אֹונֹו, ראׁשית האב ְְִֵֵֶֶָָָּבכֹור

לקּדׁש רצה ולא הּבית. ּגדֹול וגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹרחם,

ידּוע ׁשהּוא האם, ּבכֹור רק ּביׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיהם

רק ּכלל יּודע לא ּובּבהמה יֹותר, ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻּומפרסם

וכדמּות ההּוא. הּמין מּכּלם ּובחר האם, ְְְִִִֵַַַָָָֻּבכֹור

ראׁשית ּבמצרים ּבכֹור ּכל וּי לזה: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָראיה

על ּכי נ"א.), ע"ח, (ּתהּלים חם ּבאהלי ְְֳִִִִֵַָָאֹונים

ּכן. יאמר ֵַַָָֹהּזכר

ÏÈÏ‰.(לא) Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂמּגיד «ƒ¿»¿∆¿«¬…«¿»ִַ

"וצֹועק" העיר ּפתחי על מחּזר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

רּׁש"י. לׁשֹון ׁשרּוי. אהרן היכן ׁשרּוי, מׁשה ְֲִֵֵֶַַָָָָֹהיכן

ּבּלילה ּבמצרים לנּו ואהרן מׁשה ּכי זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹוהיה

עבדי כל וירדּו ׁשאמר: ּדבריו לקּים ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָההּוא,

ח'.). י"א, (לעיל לאמר לי והׁשּתחוּו אלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹאּלה

ארץ אל מלאכים ׁשלחּו אליהם ּפרעה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּובבא

רׁשּות להם לתת יׂשראל ּבני ׁשם אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּגׁשן

ּגדֹול,לצאת, יֹום והיה ּברעמסס ּכּלם ונאספּו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכמֹו ּבראׁשם ּומׁשה רמה ּביד נסעּו ְְְְִֶָָָָָָֹּומּׁשם

הראׁשֹון ּבחדׁש מרעמסס וּיסעּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר

יצאּו הּפסח מּמחרת לחדׁש יֹום עׂשר ְֲֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבחמּׁשה

(ּבּמדּבר מצרים ּכל לעיני רמה ּביד יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּבני

אלהי ה' הֹוציא ׁשאמר: והּכתּוב ג'.), ְֱֲִֶֶַַָָֹל"ג,

מעת ּכי א'.), ט"ז, (ּדברים לילה ְְְִִִִִֵֵַָָָמּמצרים

ּבספרי אמרּו וכ יֹוצאים. יּקראּו ּפרעה ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹׁשּפטרם

ּבּיֹום, אּלא יצאּו לא והלא קכ"ח.): ְְֲֵֶַַָָֹֹ(ראה

יׂשראל בני יצאּו הּפסח מּמחרת ְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

מּבּלילה. ׁשּנגאלּו מלּמד אּלא ג'.), ל"ג, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ(ּבּמדּבר

מֹודים הּכל (ט'.): ּברכֹות ּבמּסכת ְְְִֶֶַַַָָָֹּובּגמרא

ׁשּנאמר: ּבּלילה, אּלא נגאלּו לא ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹּכׁשּנגאלּו

לא ּוכׁשּיצאּו לילה, מּמצרים אלהי ה' ְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹהֹוציא

יצאּו הּפסח מּמחרת ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְְֱֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָיצאּו

מצרים. ּכל לעיני רמה ּביד יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָבני

LÈÂמּמצרים ׁשּיצאּו (הראב"ע) אֹומרים ¿≈ְְְִִִִֶַָָ

מצרים ּומארץ א'.), ט"ז, (ּדברים ְְְִִִֵֶֶַַַָָּבּלילה

ּבּמדּבר מ"א. ּפסּוק (להּלן ּבּיֹום רעמסס ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

מצרים, ּבעיר יֹוׁשבים מהם רּבים ּכי ג'.), ְְְִִִִִִֵֶַַל"ג,

ּברעמסס. אחיהם עם ונאספּו ּבּלילה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָויצאּו

תצאּו לא ואּתם אמר: הּכתּוב ּכי נכֹון, ְְְִֵֵֶַַַָָָֹואינֹו

ׁשהיּו כ"ב.), (ּפסּוק ּבקר עד ּביתֹו מּפתח ִִֵֶֶֶַַָָֹאיׁש

וכ ּבּלילה, הּבּתים מן ּכלל לצאת ְְְֲִִִֵַַַָָָָָאסּורים

למׁשה וּיקרא י"ג.): (ּפסחא ּבּמכילתא ְְְְְְִִִֶַַָָָָאמרּו

מׁשה לֹו אמר צאּו, קּומּו וּיאמר לילה ְְְֲֶֶַַַַָָֹֹּולאהרן

ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו לא ואּתם נצטּוינּו: ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכ

לא ּבּלילה, ׁשּנצא אנחנּו ּגּנבים וכי ּבקר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעד

ואנקלּוס מצרים. ּכל לעיני רמה ּביד אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻנצא

יּקרא ּבּלילה להם ׁשּנעׂשּו הּנּסים ּכי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁש

יצאּו. ּבעבּורם ּכי ,"הֹוציא"ְֲֲִִַָָ

,ÈnÚ CBzÓ e‡ˆ eÓe˜ ÌÚËÂמל מצות ¿««¿ƒ«ƒְִֶֶַ

רׁשּות לכם אּתן לא ּכי מּיד, ְְִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּיצאּו

עליכם. נהרגים הם ּכי ּכלל, עּמי ּבתֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹלעמד

ּתצאּו ּכּלם יׂשראל ּבני ּגם הּמּכים, אּתם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּגם

לקּים וזה ּפנים, ּבׁשּום ּבכאן ּתתעּכבּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹולא

ואמרּו א'.). י"א, (לעיל מּזה אתכם יגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָּגרׁש

לצאת ׁשּירצּו ּפיּוס, ּכדּברכם, ה' את עבדּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָלכּו

לּמדּבר ללכת חפצים אּתם ּכי אליו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָויׁשמעּו

ה'. את ֲֶַֹלעבד
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(áì)eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
:éúà-íb ízëøáe¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ�‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ÌzÎ¯·e."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ≈«¿∆
È˙B‡ Ìb∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו רמב"ן.(מכילתא)ׁשאני «ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzåék õøàä-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬
:íéúî eðlk eøîà̈«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó e�lk∑חמּׁשה מתים, הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה .(מכילתא)אֹו ְֲִֶַָָָ

(ãì)úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ
:íîëL-ìò íúìîNa§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÌÓÎL.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ÏÚ∑ ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«ƒ¿»
הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות ּפי על .(מכילתא)אף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש להם∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו חׁשּובֹות היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵֶַָָ
הּזהב, ּומן הּכסף חׁשּובמן ּבּפסּוק, .(מכילתא)והמאחר ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ∑eÏv�ÈÂ.היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿«¿
.ורֹוקינּו ְִ

(æì)óìà úBàî-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤
:óhî ãáì íéøábä éìâø©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ׁשנה עׂשרים .ומעלהמּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

„Èלב ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎ�Ú Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡�lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏË�e¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È e�È˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ�‡לח ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe� Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‡˙È,(לב) Ìb ÌzÎ¯·eּתזּבחּו ּכאׁשר ְַַ≈«¿∆«…ƒְְֲִֶַ

ותתּפּללּולה' ּדּברּתם, ּכאׁשר אלהיכם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

אֹו ּבּדבר אתכם יפּגע ׁשּלא נפׁשֹותיכם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹעל

רּׁש"י: ואמר עּמכם. אֹותי ּגם ּתזּכירּו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבחרב,

ּופׁשּוטֹו ּבכֹור. ׁשאני אמּות ׁשּלא עלי ְְְְֲִִֶֶַַָָֹהתּפּללּו

ּברּכת ּבכלל ּכי ממלכּתֹו, ואת אֹותֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָׁשּיברכּו

(ּפסחא ּובּמכילתא הּמלכּות. ּכל ׁשלֹום ְְְְְִִֶֶַַַַָָָהּמל

הּפרענּות, מּמּני ׁשּתכלה עלי התּפּללּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻי"ג.):

ּבעבּורם. עֹוד יענׁש ׁשּלא ְֲֵֵֶַַָָֹּכלֹומר

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(èì)úBvî úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©

:íäì eNò-àì äãö-íâå§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ׁשבחן מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ְִִֶֶַַָ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ב)ׁשל "זכרּתי(ירמיה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
א נעּורי חסד יׂשראלל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וגֹו'" רמב"ן.(מכילתא)לה' ְַ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeäðL íéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈
:äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר B‡Ó˙.אחר Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰�L∑יהיה ּגר "ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"לבּדּה,זרע מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהרי
קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכל
לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהרּבה

ׁשּנאמר: ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח לה)על ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ו)ואֹומר: זרע.(לעיל לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשּתמנה
הּמל לתלמי רמב"ן.ׁשּׁשּנּו ְְִֶֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåéäéå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰�L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעין.

הּבתרים ּבין .(מכילתא)ּגזרת ְְִֵֵַַָ

ÔˆÈ¯bלט ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ È�a ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈ�Lמא ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù� ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰aˆ˜(לט) ˙‡ eÙ‡iÂאֹותֹו ׁשאפּו ְַַ«…∆«»≈ֶָ

לא ׂשאֹור ׁשּנצטּוּו: הּמצוה מּפני ְְְְִִִֵֶַַַָֹמּצֹות

ונכרתה מחמצת אֹוכל ּכל ּכי ּבבּתיכם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיּמצא

י"ט.) ּפסּוק מּמצרים,(לעיל ּגרׁשּו ּכי ואמר: . ְְְְִִִִֵַַָָֹ

ּגרׁשּו ּכי ּבעבּור ּבּדר אֹותֹו ׁשאפּו ְֲִֶֶֶַַַָֹלֹומר

אֹותֹו לאפֹות להתמהמּה יכלּו ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹמּמצרים

נׂשאּו ּכן ועל מּצֹות, אפּוי אֹותֹו ולׂשאת ְְְִֵֵַַָָָָּבעיר

על ּבׂשמלֹותם צרּורֹות ּומׁשארֹותם ּבצק ְְְְֲִִֵַָָָאֹותֹו

אֹותֹו ואפּו ּומהרּו ל"ד), ּפסּוק (לעיל ְְְֲִִֵָָָׁשכמם

ׁשם ּכׁשּבאּו ּבסּכֹות, אֹו ּבּדר יחמץ ְְְֶֶֶֶֶֶַָָָֻטרם

ּכאן.). (מכילתא רּבֹותינּו ּכדברי קּלה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלׁשעה

e·LÈ(מֿמא) ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ·LBÓe«¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿
Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿«

.‰�L ˙B‡Óהיּו עכׁשיו עד יצחק מּׁשּנֹולד ≈»»ְְִִֶַַַָָָ

זרע ׁשהיה ׁשּמּׁשעה ׁשנה, מאֹות ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָארּבע

נתקּים י"ח.) מ"ד, רּבה (ּבראׁשית ְְְְִִֵֵַַַָָָלאברהם

(ּבראׁשית להם לא ּבארץ זרע יהיה גר ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבֹו:

ּגזרת מּׁשּנגזרה היה ׁשנה ּוׁשלׁשים י"ג.), ְְְְִִִֵֶַָָָָָט"ו,

ארּבע ּוכׁשּתמנה יצחק, ׁשּנֹולד עד הּבתרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבין

למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק מּׁשּנֹולד ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאֹות

לׁשֹון זה ׁשנים. ועׂשר מאתים יציאתן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָעד

ּכאן). (ּבמכילתא רּבֹותינּו ּדעת והּוא ְְְִִִֵַַַַָָרּׁש"י.

ׁשהרי צרּכֹו, ּכל ּבפרּוׁשֹו מתּקן ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא

ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ואברם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּכתּוב:

ּבין ּומעמד ד'.), י"ב, (ּבראׁשית מחרן ְְֲִֵֵֵֵַַָָּבצאתֹו

רּבים. ימים ּכ אחר היה ְִִִַַַַָָָָָהּבתרים

Ï·‡ּבסדר ׁשּׁשנּו ּכמֹו הענין לתרץ נצטר ¬»ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

היה אבינּו אברהם א'.): (ּפרק ְִֶֶַָָָָָָעֹולם

ׁשבעים ּבן הּבתרים ּבין עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשעה

וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים מּקץ ויהי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשנה,

מצרים מארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו ׁשנה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמאֹות

חמׁש ׁשם ועׂשה לחרן חזר מ"א.). ְְֵַָָָָָָָָ(ּפסּוק

וׁשבעיםׁש ׁשנים חמׁש ּבן ואברם ׁשּנאמר: נים, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(עכ"ל) ד'.). י"ב, (ּבראׁשית מחרן ּבצאתֹו ְְִֵֵֵָָָָׁשנה

מחרן ּבצאתֹו ּכי לֹומר הּכתּוב ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויהיה

אביו ּבבית עֹוד וראה חזר ׁשּלא מֹולדּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹארץ

ׁשנה. וחמׁש ׁשבעים ּבן ְְִִֵֶָָָָָהיה

ÈzÚ„Â,לאברהם אמר ה' ּכי הּפׁשט ּבדר ¿«¿ƒְְְְִֶֶַַַָָָָ

הארץ ל ּתּתי טרם ּכי ּתדע ְִִִֵֶֶֶַַָָָידֹוע

ימים להם לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּזאת

י"ג.), ט"ו, (ּבראׁשית ׁשנה מאֹות ארּבע ְְִִֵֵַַַָָרּבים

עֹוד: לֹו אמר ּכי הּׁשּלׁשים, להֹודיע חׁשׁש ְְִִִִֵַַַַָָֹולא

ט"ז.), ט"ו, (ׁשם הּנה יׁשּובּו רביעי ְְִִֵָָָודֹור

מאֹות ארּבע ּבסֹוף מּיד יׁשּובּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָֹלהֹודיעֹו

האמֹורי, עֹון ׁשלם ׁשּיהיה הרביעי הּדֹור ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָעד

ּבּמדּבר עמדם ּכי הּללּו, ׁשנה לׁשלׁשים ְְְְִִִִִַַָָָָָָֹירמז

ׁשּלא האמֹורי עֹון מּפני לא ׁשנה ְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹֹארּבעים

יׂשראל ּבני ּומֹוׁשב הּכתּוב: ׁשעּור ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנׁשלם.

וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים עד ּבמצרים יׁשבּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָאׁשר

ּבארץ ּכן להם למלאת ׁשם ׁשּיׁשבּו ׁשנה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמאֹות

ּבצאתם עּתה ּכי הּכתּוב הֹודיענּו להם. ְִִֵֶַַָָָָָֹלא



נה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(èì)úBvî úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©

:íäì eNò-àì äãö-íâå§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ׁשבחן מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ְִִֶֶַַָ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ב)ׁשל "זכרּתי(ירמיה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
א נעּורי חסד יׂשראלל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וגֹו'" רמב"ן.(מכילתא)לה' ְַ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeäðL íéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈
:äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר B‡Ó˙.אחר Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰�L∑יהיה ּגר "ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"לבּדּה,זרע מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהרי
קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכל
לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהרּבה

ׁשּנאמר: ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח לה)על ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ו)ואֹומר: זרע.(לעיל לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשּתמנה
הּמל לתלמי רמב"ן.ׁשּׁשּנּו ְְִֶֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåéäéå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰�L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעין.

הּבתרים ּבין .(מכילתא)ּגזרת ְְִֵֵַַָ

ÔˆÈ¯bלט ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ È�a ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈ�Lמא ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù� ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰aˆ˜(לט) ˙‡ eÙ‡iÂאֹותֹו ׁשאפּו ְַַ«…∆«»≈ֶָ

לא ׂשאֹור ׁשּנצטּוּו: הּמצוה מּפני ְְְְִִִֵֶַַַָֹמּצֹות

ונכרתה מחמצת אֹוכל ּכל ּכי ּבבּתיכם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיּמצא

י"ט.) ּפסּוק מּמצרים,(לעיל ּגרׁשּו ּכי ואמר: . ְְְְִִִִֵַַָָֹ

ּגרׁשּו ּכי ּבעבּור ּבּדר אֹותֹו ׁשאפּו ְֲִֶֶֶַַַָֹלֹומר

אֹותֹו לאפֹות להתמהמּה יכלּו ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹמּמצרים

נׂשאּו ּכן ועל מּצֹות, אפּוי אֹותֹו ולׂשאת ְְְִֵֵַַָָָָּבעיר

על ּבׂשמלֹותם צרּורֹות ּומׁשארֹותם ּבצק ְְְְֲִִֵַָָָאֹותֹו

אֹותֹו ואפּו ּומהרּו ל"ד), ּפסּוק (לעיל ְְְֲִִֵָָָׁשכמם

ׁשם ּכׁשּבאּו ּבסּכֹות, אֹו ּבּדר יחמץ ְְְֶֶֶֶֶֶַָָָֻטרם

ּכאן.). (מכילתא רּבֹותינּו ּכדברי קּלה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלׁשעה

e·LÈ(מֿמא) ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ·LBÓe«¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿
Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿«

.‰�L ˙B‡Óהיּו עכׁשיו עד יצחק מּׁשּנֹולד ≈»»ְְִִֶַַַָָָ

זרע ׁשהיה ׁשּמּׁשעה ׁשנה, מאֹות ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָארּבע

נתקּים י"ח.) מ"ד, רּבה (ּבראׁשית ְְְְִִֵֵַַַָָָלאברהם

(ּבראׁשית להם לא ּבארץ זרע יהיה גר ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבֹו:

ּגזרת מּׁשּנגזרה היה ׁשנה ּוׁשלׁשים י"ג.), ְְְְִִִֵֶַָָָָָט"ו,

ארּבע ּוכׁשּתמנה יצחק, ׁשּנֹולד עד הּבתרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבין

למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק מּׁשּנֹולד ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאֹות

לׁשֹון זה ׁשנים. ועׂשר מאתים יציאתן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָעד

ּכאן). (ּבמכילתא רּבֹותינּו ּדעת והּוא ְְְִִִֵַַַַָָרּׁש"י.

ׁשהרי צרּכֹו, ּכל ּבפרּוׁשֹו מתּקן ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא

ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ואברם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּכתּוב:

ּבין ּומעמד ד'.), י"ב, (ּבראׁשית מחרן ְְֲִֵֵֵֵַַָָּבצאתֹו

רּבים. ימים ּכ אחר היה ְִִִַַַַָָָָָהּבתרים

Ï·‡ּבסדר ׁשּׁשנּו ּכמֹו הענין לתרץ נצטר ¬»ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

היה אבינּו אברהם א'.): (ּפרק ְִֶֶַָָָָָָעֹולם

ׁשבעים ּבן הּבתרים ּבין עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשעה

וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים מּקץ ויהי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשנה,

מצרים מארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו ׁשנה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמאֹות

חמׁש ׁשם ועׂשה לחרן חזר מ"א.). ְְֵַָָָָָָָָ(ּפסּוק

וׁשבעיםׁש ׁשנים חמׁש ּבן ואברם ׁשּנאמר: נים, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(עכ"ל) ד'.). י"ב, (ּבראׁשית מחרן ּבצאתֹו ְְִֵֵֵָָָָׁשנה

מחרן ּבצאתֹו ּכי לֹומר הּכתּוב ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויהיה

אביו ּבבית עֹוד וראה חזר ׁשּלא מֹולדּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹארץ

ׁשנה. וחמׁש ׁשבעים ּבן ְְִִֵֶָָָָָהיה

ÈzÚ„Â,לאברהם אמר ה' ּכי הּפׁשט ּבדר ¿«¿ƒְְְְִֶֶַַַָָָָ

הארץ ל ּתּתי טרם ּכי ּתדע ְִִִֵֶֶֶַַָָָידֹוע

ימים להם לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּזאת

י"ג.), ט"ו, (ּבראׁשית ׁשנה מאֹות ארּבע ְְִִֵֵַַַָָרּבים

עֹוד: לֹו אמר ּכי הּׁשּלׁשים, להֹודיע חׁשׁש ְְִִִִֵַַַַָָֹולא

ט"ז.), ט"ו, (ׁשם הּנה יׁשּובּו רביעי ְְִִֵָָָודֹור

מאֹות ארּבע ּבסֹוף מּיד יׁשּובּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָֹלהֹודיעֹו

האמֹורי, עֹון ׁשלם ׁשּיהיה הרביעי הּדֹור ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָעד

ּבּמדּבר עמדם ּכי הּללּו, ׁשנה לׁשלׁשים ְְְְִִִִִַַָָָָָָֹירמז

ׁשּלא האמֹורי עֹון מּפני לא ׁשנה ְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹֹארּבעים

יׂשראל ּבני ּומֹוׁשב הּכתּוב: ׁשעּור ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנׁשלם.

וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים עד ּבמצרים יׁשבּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָאׁשר

ּבארץ ּכן להם למלאת ׁשם ׁשּיׁשבּו ׁשנה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמאֹות

ּבצאתם עּתה ּכי הּכתּוב הֹודיענּו להם. ְִִֵֶַַָָָָָֹלא
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i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰e‡.ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה È�aŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nLÏ‡¯NÈ ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
Ì˙¯„Ï∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא רמב"ן.מׁשּמר ¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË� ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË�:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והֹוציאם עליהם הּנגזרת הּגלּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָנׁשלמה

ויהיּו מּמצרים ׁשּיֹוציאם לא לחרּות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹמעבדּות

הזּכיר ׁשּכבר ּובעבּור להם. לא ּבארץ ּגרים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹעֹוד

,להארי ּבֹו הצר לא ּבֹו, והֹודיע הּזה ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻהענין

הּׁשלׁשים להֹודיע רק הּזה הּכתּוב ּבא לא ְְִִִֶַַַַַָָֹּכי

קצרה ּדר אמר ּולכ עליהם. ׁשּנֹוספּו ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנה

הּנאמרים ׁשנה מאֹות ארּבע ּבמצרים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהׁשלימּו

ׁשלׁשים ועֹוד להם, וידּועים אביהם ְְְְֲִִִִֶֶַָָָלאברהם

ׁשנה ׁשלׁשים מּקץ ויהי ואמר: וחזר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָׁשנה,

מצרים מארץ יצאּו לגלּותם ׁשנה מאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוארּבע

עֹולם. ְֵָלחרּות

‰ÓB„Âּברנע מּקדׁש הלכנּו אׁשר והּימים לֹו: ¿∆ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ל"ח זרד נחל את עברנּו אׁשר ְֲֶֶֶֶַַַַָעד

ּכי החׁשּבֹון, להׁשלים י"ד.), ב', (ּדברים ְְְְִִִֶַַָָָׁשנה

ׁשנה, ל"ח זרד נחל עד ּברנע מּקדׁש הלכּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

הלכּו ּכ ואחר רּבֹות, ׁשנים ּבקדׁש יׁשבּו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָאבל

ל"ח ּובׁשנת סּוף, ים ּדר לאחֹור וחזרּו ְְְְִִֶֶַַָָָמּׁשם

והּימים הּכתּוב: ׁשעּור והּנה זרד. נחל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעברּו

את עברנּו אׁשר עד ּברנע מּקדׁש הלכנּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאׁשר

וכמֹוהּו: ׁשנה. ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים עד זרד ְְְִֶֶֶַַַָָָנחל

מאֹות ׁשלׁש אלף לימים ויּגיע המחּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאׁשרי

ׁשּיּגיע י"ב.), י"ב, (ּדניאל וחמּׁשה ְֲִִִִֵֶַַַָָׁשלׁשים

עצמם. להם לא ְְִֶַָָָֹלקּצם,

ואמר Ì‡ÈˆB‰Ï(מב) '‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯nL ÏÈÏ ְַָ≈ƒÀƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óהּדבר להם" "ׁשמר ּכי ≈∆∆ƒ¿»ƒִֶַַָָָָ

ׁשּגזר העת ּבּלילהמן ׁשּיֹוציאם הּגלּות עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(יׁשעיה אחיׁשּנה ּבעּתּה ּכי מּיד, הּקץ ּבבא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

לה', הּוא ׁשּמרים ליל טעמֹו אֹו כ"ב.). ֲִִֵַַֻס',

מארץ ׁשּיֹוציאם לּלילה ּומצּפה ׁשֹומר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"ׁשהּוא

לעת מצּפה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְִִֵֶֶַַַָָָמצרים",

מּׁשם. להֹוציאם ראּויים ְְְִִִִֶָָׁשּיהיּו

‰p‰Âזרע יהיה גר ּכי ׁשּטעם נאמר אם ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

החׁשּבֹון ונתחיל זרע, ל ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמעת

מאתים ּבמצרים עמידתם ּתהיה יצחק, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּנֹולד

זה ּגם ׁשהזּכרנּו. הּפרּוׁש ּכפי ׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים

ימי ׁשּכל נכֹון, על הּפׁשט ּדר אינּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלדעּתי

והּנכֹון ּבזרעֹו. הּגלּות יּקרא לא ְְְְִֵַַַַָָָָָֹאברהם

להם לא ּבארץ זרע יהיה גר ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיאמר:

לאמר והענין הּזה. הּיֹום מן ׁשנה מאֹות ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹארּבע

אני אׁשר הּזאת הארץ ּבני ינחלּו לא ְֲֲֲִִֶֶֶַָָָֹֹלֹו:

ּבארץ ּכמֹו ּגרים יהיּו אבל מּיד, להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָנֹותן

יׁשּובּו "לא ועֹוד ׁשנה, מאֹות ארּבע להם ְְֵֶַַָָָָֹֹלא

מאֹות ארּבע למלאת הרביעי" הּדֹור עד ְְְִִִֵֵַַַַָָֹהּנה

ּכמֹו ּבמצרים עמידתם ּתהיה ּכן ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָּוׁשלׁשים.

ואם לזה. קרֹוב אֹו ׁשנה, ועׂשרים ְְְִִִֶֶַָָָָָמאתים

(ּבראׁשית ׁשּמה רד"ּו אֹותּיֹות ׁשל חׁשּבֹון ְְְְִִִֵֶֶֶָָיהיה

ׁשּירמז יּתכן ּביׂשראל, מסרת ב'.) ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹמ"ב,

הם יעמדּו יעקב מֹות ׁשאחרי עצמם, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹלּיֹורדים

רכ"ז. יהיּו י"ז ועם ׁשנים. ועׂשר מאתים ְְְִִִִֶֶַָָָׁשם

¯·Îeר"א ּפרּוׁש י"ג.) ט"ו, (ּבראׁשית הזּכרּתי ¿»ְְְִִִֵֵַ

ועּנּוי ּבעבּדּות זרע יהיה גר ּכי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַׁשּמאמר

ּכי ואמר הּזה. הּיֹום מן ׁשנה מאֹות ארּבע ְְִִֵֶַַַַַַָָָעד

אברהם צאת מּיֹום היּו הּנֹוספים ְְִִִֵַַַָָָָהּׁשלׁשים

ּבני ּומֹוׁשב הּכתּוב: ּפרּוׁש יהיה והּנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָמארצֹו.

מלאת עד מצרים ּבארץ יׁשבּו אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

הם ּגרים להיֹותם ׁשנה מאֹות וד' ׁשנה ְְְִִִֵֵֵָָָָָׁשלׁשים

להם. לא ּבארץ ְֲֵֶֶֶֶַָֹואבֹותיהם

„BÚÂהּכל מן המחּור הּפׁשט ּכי אֹומר אני ¿ְְֲִִִֵַַַָָֹֻ

ארּבע היתה הּגזרה ּכי ׁשּנאמר ְְְִֵֶַַַַָָָֹהּוא

ׁשנה הזּכרנּו,מאֹות ּכאׁשר ההּוא, הּיֹום מן ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּבעֹון עליהם ּתֹוספת הם האּלּו ׁשנה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשלׁשים

ּבחטאֹו האדם על נגזר אם ּכי ההּוא. ְְְִִִֶַַַַָָָהּדֹור

על יֹוסיף והּוא ׁשנתים אֹו ׁשנה ועּנּוי ְְְִִִַַָָָָּגלּות

על ׁשבע עליו יֹוסיפּו ּבהם, ּפׁשע ִֶֶֶַַַַָָָָחּטאתֹו

ׁשאין וכהּנה, ּכהּנה ויּסּורין וגלּות ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹחּטאתיו

ּבעֹון יענׁש ׁשּלא לֹו הבטחה הראׁשֹון ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹענׁשֹו

ּגזרה אבינּו אברהם על היה והּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיעׂשה.

מאֹות ארּבע להם לא ּבארץ ּגר זרעֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיהיה

לא ּכי רביעי ּדֹור עד הּנה יׁשּובּו וׁשּלא ְְִִִֵֶַָָָָֹֹׁשנה,

רק הבטחה לֹו היתה ולא האמֹורי, עֹון ְְְֱֲִֵַַָָָָָָֹׁשלם

אֹו מּיד, והּוא ּגדֹול, ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְְֲִִֵֵֵַָָּבאחרי

ׁשאמר: ּכמֹו ּתנאי על הּוא וגם ּכּמה, ְְְְֶַַַַַָָָֻמפלג

כן ואחרי אנכי ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹוגם

י"ד.), ט"ו, (ּבראׁשית ּגדֹול ּברכׁש ְְְִִֵֵָֻיצאּו

ליׂשראל ּכראּוי עׂשּו אם הּגֹוי את ּבדין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיעמיד

ׁשאין ועֹוד, עליהם. הּנגזר ּולפי מעׂשיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַלפי

אּלא לבּטלּה החטא יגרם ׁשּלא הבטחה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּום

ׁשבּועה. ְְִָּבמקֹום

ÔÓeרעים ּבמצרים יׂשראל ׁשהיּו הּידּוע ƒְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּדכתיב: הּמילה, ּגם ּובּטלּו מאד, ְְְְִִִִִַַַָָֹוחּטאים

ׁשּקּוצי את איׁש אלי לׁשמע אבּו ולא בי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹוּימרּו

לא מצרים ּגּלּולי ואת הׁשליכּו לא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַֹֹעיניהם

ארץ ּבתֹו עליהם חמתי לׁשּפ ואֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֹעזבּו,

והסירּו ּוכתיב: ח'.), כ', (יחזקאל וגֹו' ְְְְְְִִִִֵֶַָמצרים

הּנהר ּבעבר אבֹותיכם עבדּו אׁשר אלהים ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאת

י"ד.), כ"ד, (יהֹוׁשע ה' את ועבדּו ְְְְְִִִֶַֻּובמצרים

ראּוי והיה ׁשנה. ׁשלׁשים ּגלּותם אר ּכן ְְְִֵַַָָָָָָָָועל

וזה ּתפּלה. והרּבּו ׁשּצעקּו אּלא יֹותר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיתאר

ׁשועתם, וּתעל וּיזעקּו העבֹודה מן וּיאנחּו ְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָָטעם:

כ"גֿ ב', (לעיל נאקתם את אלהים ְְֱֲִִֵֶַַַָָֹוּיׁשמע

אלי ּבאה יׂשראל ּבני צעקת הּנה ועּתה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָכ"ד.),

אלהי ה' אל וּנצעק ּוכתיב: ט'.), ג', ְְֱִִֵֶַַָֹ(ׁשם

ענינּו את וּירא קֹולנּו את ה' וּיׁשמע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָאבֹותינּו

ּכי ז'.), כ"ו, (ּדברים לחצנּו ואת עמלנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָואת

אּלא ׁשּבא, הּקץ מּפני להּגאל ראּויים היּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא

הּגדֹול הּצער מּפני ונאקתם צעקתם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּקּבל

ׁשמֹות ואּלה ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבֹו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהיּו

כ"א.). (ב',

‰nÏÂּכי לפרׁש הראׁשֹונים על קׁשה יהיה ¿»»ְְִִִִֵֶֶַָָָ

ׁשנה, ׁשלׁשים הּקץ על ּגלּותם ְְִִֵֵַַָָָָָנתאר

ּבחטא ׁשנה ארּבעים עליהם נתאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָוהּנה

היה ההם ׁשנים הארּבעים ּכל ּכי ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהמרּגלים,

הּדר ּכל את וזכרּת ׁשאמר: ּכמֹו עּנּוי, ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהם

ׁשנה ארּבעים זה אלהי ה' הֹוליכ ְֱֲֲִִֶֶֶַָָָֹאׁשר

ּוכתיב: ב'.), ח', (ּדברים עּנת למען ְְְְְִִִַַַַָָֹּבּמדּבר

להם והיה ג'.), ּפסּוק (ׁשם וּירעב ְְְְִֶֶַַַַָָָָָויעּנ

ׂשרף לנחׁש רק להם לא ּבארץ ׁשלמה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹּגלּות

יׁשּובּו רביעי ודֹור להם נתקּים ולא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹועקרב,

ההּוא הּדֹור נתחּלף ׁשנה ּבארּבעים ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּנה,

הּכל. ּגרמּו החּטאים אבל נֹולד, ׁשּכבר ְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹּבוּדאי

ׁשּיצאּו אפרים ּבני סּבת זה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָואפׁשר

ּוכמֹו רּבנּו, מׁשה לביאת קדם ׁשנה ְְְִִֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים

הם ּכי צ"ב:), (סנהדרין רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַׁשהזּכירּו

הרׁשע את ילּכדנֹו ועֹונֹותיו טעּו, ולא ְְְֲִֶַָָָָָָֹֻמנּו

ימחל הּוא ּברּו והּקדֹוׁש כ"ב.). ה', ְְְִִֵַָָֹ(מׁשלי

ּוׁשגיאה. חטא ּכל על ְְִֵַָָָלנּו

ÏÎÏ ÌÈ¯nL '‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰ ÌÚËÂ¿««««¿»«∆«ƒÀƒ¿»
‰ÏÈl‰ ‰fL Ì˙¯„Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿……»∆∆««¿»
הּוא מּמצרים להֹוציאם לּׁשם ׁשמּור ְְִִִִֵֶַַָָָָׁשהיה

ּבני לכל ׁשּמרים לׁשמֹו, מקּדׁש ּכלֹומר ְְְְְִִִֵַַָָֻֻלה',

ּבֹו לעבד אֹותֹו" "ׁשּיׁשמרּו לדרתם, ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹֹיׂשראל

ולתת הּנּסים, ּוזכירת הּפסח ּבאכילת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָלפניו

את וׁשמרּת ׁשאמר: ּכמֹו לׁשמֹו, והֹודאה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּלל

ׁשמֹור ואמר: י'.), י"ג, (להּלן הּזאת ְְַַַַָָָָֹֻהחּקה

ורּבי א'.). ט"ז, (ּדברים האביב חדׁש ְְִִִֶֶֶַָָֹאת

ׁשּמרים ליל טעם ּכי אמר לה',אברהם הּוא ְִִִֵַַַַַָָָֻ

אל לבא הּמׁשחית נתן ולא ׁשמרם" ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"ׁשהּׁשם

להֹוציאם ׁשאמר ּבעבּור נכֹון ואינּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתיהם.

מצרים. ְִִֵֶֶַמארץ

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥¨−Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד Î�ŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים רמב"ן.(מכילתא)עֹובד ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(ãî):Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו רּבי(יבמות יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: .אליעזר ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ּתֹוׁשב ּגר לא∑ÈÎNÂ¯.זה ערל "וכל ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? רמב"ן.יאכל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

(åî)øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא)ּבחבּורה אֹומר אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאחת,

מקֹומֹות ּבׁשני אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על לֹומר: ‰Èa˙.ּתלמּוד ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ…ƒƒ««ƒ
החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עצם ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית .עליו ְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול אֹותֹו"יעׂשלמׁשּפחֹות, .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

‚ÈÊ¯˙מג ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד ¯Ê‚˙Â ‡tÒk È�È·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ê‡˙(מגֿנ) Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¿«¬……
.ÁÒt‰ ˙wÁּבניסן עׂשר ּבארּבעה À««»«ְְְִַָָָָָ

הּדבר, וכן רּׁש"י. לׁשֹון זֹו, ּפרׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָנאמרה

יׂשראל ּבני ּכל וּיעׂשּו ּבסֹופּה: ּכתּוב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָׁשהרי

עליהם ללּמד נ'.), (ּפסּוק ה' צּוה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָּכאׁשר

ּבּדין היה ּכן ואם ועבדיהם. הם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנּמֹולּו

הּלילה ּבחצי ויהי קדם הּזאת הּפרׁשה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלהקּדים

ּפרׁשת ּכי הּטעם, אבל כ"ט.). ּפסּוק ְֲִֵַַַַָָָָ(לעיל

(ּפסחים חדׁש ּבראׁש נאמרה לכם הּזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש

ׁשליחּותֹו, מׁשה עׂשה מּיד ּבּיֹום ּובֹו ְִִֶַָָָו':),

אלהם וּיאמר יׂשראל זקני לכל מׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוּיקרא

הּפסח ּבחּקת אֹותם צּוה כ"א.), ְִֶַַַָָָֻ(ּפסּוק

והם עׂשר, חמּׁשה ּבליל ׁשּיּגאלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָוהבטיחם

כ"ז.). (ּפסּוק וּיׁשּתחוּו העם וּיּקד ְֱֲִִִֶַַַָָָֹהאמינּו,

לֹומר הּלילה ּבחצי ויהי לזה הּכתּוב ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוסמ

חזר זה ּוכׁשהׁשלים הבטחתם, להם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּקּים

והֹוסיפה הּפסח. חּקת להׁשלים ראׁשֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָֻלענין

נכר ּבן "אּסּור רּבֹות, מצֹות הּפרׁשה ְִִֵֶַַָָָָֹזאת

עצם" "ּוׁשבירת הּבית", מן "והֹוצאה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָוערל",

והׁשלים ּולדֹורֹות, מּיד מצֹות והן הּגר", ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ"ּופסח

ּכאׁשר ועׂשּו זה ּכל יׂשראל ּבני עׂשּו ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּה

לבאר יׂשראל, ּבני ּכל ּבכאן: ואמר ה'. ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָצּוה

ּבכל ה' ּפי את עֹובר אחד ּבהם היה ְִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּבכל הּפסח ּבדיני צּוה אׁשר ּובכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלה

הּנזּכרֹות. ְִִַַָָָהּפרׁשּיֹות

‡"¯Âּדֹורֹות ּבפסח הּפרׁשה זאת ּכי אמר ¿ְִֶַַַָָָָֹ

ּפס אחרי ואמר:נאמרה מצרים, ח ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשעׂשּו מדּבר ּפסח על יׂשראל בני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוּיעׂשּו

:ּכדר הּצּואה, עם ּבכאן ונכּתב הּׁשנית, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשנה

(להּלן למׁשמרת העדת לפני אהרן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻוּיּניחהּו

ּבכל נצטּוּו לא ּכי ׁשּבּוׁש, וזה ל"ד.). ְְְִִִֶַָֹט"ז,

ּובפסחי מצרים ּבפסח אּלא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפרׁשּיֹות

תבאּו ּכי והיה למעלה, ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹהארץ

מדּבר ּפסח אבל כ"ה.), (ּפסּוק וגֹו' הארץ ְְֲִֶֶֶַָָָָָאל

הּפרק. ּבאֹותֹו ּבּה ׁשּנצטּוּו ְְְִִֶֶֶַַָָמצוה

.¯Î� Ôa Ïkלאביו מעׂשיו "ׁשּנתנּכרּו" »∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

ּבמׁשמע. יׂשראל ואחד ּגֹוי ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,

ט"ו.). ּפסחא (ּכאן מּמכילתא רּׁש"י ְְְְִִִִַָָָלׁשֹון

ת"א וכן ליׂשראל. אּלא הצר לא ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻוהּכתּוב

ּדאׁשּתּמד, יׂשראל" ּבר "ּכל נכר: ּבן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבמעׂשיו ׁשּבּׁשמים ּולאביו לאחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהתנּכר

ּבכל חכמים ׁשהזּכירּו מׁשּמד והּוא ְְְְֲִִִִֶָָָָָֻהרעים,

מּלׁשֹון: מׁשמּדע, וׁשעּורֹו מנּכר, ּופרּוׁשֹו ְְְְִִִֵָָָֻֻמקֹום,

לא ואינּון לאחֹוהי יֹוסף ְְְְֲִִִֵַַָואׁשּתמֹודע

וחסרּו ח'.), מ"ב, (ּבראׁשית ְְְְְְִִִֵָאיׁשּתמֹודעֹוהי

ואמרּו רּבֹות, ּבמּלֹות ׁשהבליעּוה ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָהעי"ן,

ּבּתרּגּום), ז'. כ"ז, (מׁשלי מדעם ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵַַַַַמדם

ּבקיע ּבקי, י':). (ּכתּבֹות קטיע ּדֹור קטי, ְִִִִַַָָָָֻּדֹור

ה':). ְְִֶַ(סנהדרין

הּגֹוי.LBz·(מה) זה ׂשכיר, ּתֹוׁשב. ּגר זה »ִֵֶֶַָָ

הם, ערלים והלא לֹומר ּתלמּוד ְֲֲִֵֵַַַַֹּומה

(מכילתא מהּול וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֶָָָָָאּלא

הרב יכּתב לּמה ידעּתי ולא רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּכאן).

הּנּדחים ׁשהריהּדברים ע"א.), (יבמֹות ּבּגמרא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
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(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥¨−Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד Î�ŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים רמב"ן.(מכילתא)עֹובד ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(ãî):Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו רּבי(יבמות יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: .אליעזר ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ּתֹוׁשב ּגר לא∑ÈÎNÂ¯.זה ערל "וכל ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? רמב"ן.יאכל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

(åî)øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא)ּבחבּורה אֹומר אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאחת,

מקֹומֹות ּבׁשני אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על לֹומר: ‰Èa˙.ּתלמּוד ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ…ƒƒ««ƒ
החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עצם ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית .עליו ְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול אֹותֹו"יעׂשלמׁשּפחֹות, .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

‚ÈÊ¯˙מג ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד ¯Ê‚˙Â ‡tÒk È�È·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ê‡˙(מגֿנ) Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¿«¬……
.ÁÒt‰ ˙wÁּבניסן עׂשר ּבארּבעה À««»«ְְְִַָָָָָ

הּדבר, וכן רּׁש"י. לׁשֹון זֹו, ּפרׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָנאמרה

יׂשראל ּבני ּכל וּיעׂשּו ּבסֹופּה: ּכתּוב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָׁשהרי

עליהם ללּמד נ'.), (ּפסּוק ה' צּוה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָּכאׁשר

ּבּדין היה ּכן ואם ועבדיהם. הם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנּמֹולּו

הּלילה ּבחצי ויהי קדם הּזאת הּפרׁשה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלהקּדים

ּפרׁשת ּכי הּטעם, אבל כ"ט.). ּפסּוק ְֲִֵַַַַָָָָ(לעיל

(ּפסחים חדׁש ּבראׁש נאמרה לכם הּזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש

ׁשליחּותֹו, מׁשה עׂשה מּיד ּבּיֹום ּובֹו ְִִֶַָָָו':),

אלהם וּיאמר יׂשראל זקני לכל מׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוּיקרא

הּפסח ּבחּקת אֹותם צּוה כ"א.), ְִֶַַַָָָֻ(ּפסּוק

והם עׂשר, חמּׁשה ּבליל ׁשּיּגאלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָוהבטיחם

כ"ז.). (ּפסּוק וּיׁשּתחוּו העם וּיּקד ְֱֲִִִֶַַַָָָֹהאמינּו,

לֹומר הּלילה ּבחצי ויהי לזה הּכתּוב ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוסמ

חזר זה ּוכׁשהׁשלים הבטחתם, להם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּקּים

והֹוסיפה הּפסח. חּקת להׁשלים ראׁשֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָֻלענין

נכר ּבן "אּסּור רּבֹות, מצֹות הּפרׁשה ְִִֵֶַַָָָָֹזאת

עצם" "ּוׁשבירת הּבית", מן "והֹוצאה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָוערל",

והׁשלים ּולדֹורֹות, מּיד מצֹות והן הּגר", ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ"ּופסח

ּכאׁשר ועׂשּו זה ּכל יׂשראל ּבני עׂשּו ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּה

לבאר יׂשראל, ּבני ּכל ּבכאן: ואמר ה'. ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָצּוה

ּבכל ה' ּפי את עֹובר אחד ּבהם היה ְִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּבכל הּפסח ּבדיני צּוה אׁשר ּובכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלה

הּנזּכרֹות. ְִִַַָָָהּפרׁשּיֹות

‡"¯Âּדֹורֹות ּבפסח הּפרׁשה זאת ּכי אמר ¿ְִֶַַַָָָָֹ

ּפס אחרי ואמר:נאמרה מצרים, ח ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשעׂשּו מדּבר ּפסח על יׂשראל בני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוּיעׂשּו

:ּכדר הּצּואה, עם ּבכאן ונכּתב הּׁשנית, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשנה

(להּלן למׁשמרת העדת לפני אהרן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻוּיּניחהּו

ּבכל נצטּוּו לא ּכי ׁשּבּוׁש, וזה ל"ד.). ְְְִִִֶַָֹט"ז,

ּובפסחי מצרים ּבפסח אּלא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפרׁשּיֹות

תבאּו ּכי והיה למעלה, ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹהארץ

מדּבר ּפסח אבל כ"ה.), (ּפסּוק וגֹו' הארץ ְְֲִֶֶֶַָָָָָאל

הּפרק. ּבאֹותֹו ּבּה ׁשּנצטּוּו ְְְִִֶֶֶַַָָמצוה

.¯Î� Ôa Ïkלאביו מעׂשיו "ׁשּנתנּכרּו" »∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

ּבמׁשמע. יׂשראל ואחד ּגֹוי ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,

ט"ו.). ּפסחא (ּכאן מּמכילתא רּׁש"י ְְְְִִִִַָָָלׁשֹון

ת"א וכן ליׂשראל. אּלא הצר לא ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻוהּכתּוב

ּדאׁשּתּמד, יׂשראל" ּבר "ּכל נכר: ּבן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכל

ּבמעׂשיו ׁשּבּׁשמים ּולאביו לאחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהתנּכר

ּבכל חכמים ׁשהזּכירּו מׁשּמד והּוא ְְְְֲִִִִֶָָָָָֻהרעים,

מּלׁשֹון: מׁשמּדע, וׁשעּורֹו מנּכר, ּופרּוׁשֹו ְְְְִִִֵָָָֻֻמקֹום,

לא ואינּון לאחֹוהי יֹוסף ְְְְֲִִִֵַַָואׁשּתמֹודע

וחסרּו ח'.), מ"ב, (ּבראׁשית ְְְְְְִִִֵָאיׁשּתמֹודעֹוהי

ואמרּו רּבֹות, ּבמּלֹות ׁשהבליעּוה ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָהעי"ן,

ּבּתרּגּום), ז'. כ"ז, (מׁשלי מדעם ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵַַַַַמדם

ּבקיע ּבקי, י':). (ּכתּבֹות קטיע ּדֹור קטי, ְִִִִַַָָָָֻּדֹור

ה':). ְְִֶַ(סנהדרין

הּגֹוי.LBz·(מה) זה ׂשכיר, ּתֹוׁשב. ּגר זה »ִֵֶֶַָָ

הם, ערלים והלא לֹומר ּתלמּוד ְֲֲִֵֵַַַַֹּומה

(מכילתא מהּול וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֶָָָָָאּלא

הרב יכּתב לּמה ידעּתי ולא רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּכאן).

הּנּדחים ׁשהריהּדברים ע"א.), (יבמֹות ּבּגמרא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
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(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëåøëæ-ìë §¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàåìëàé-àì ìøò-ìëå §¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©

:Ba«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ּבארּבעה אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עׂשר ּבארּבעה ּגר אף Ba.עׂשר, ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑,לערלּות מּומר ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְֵַַָָָָָָ¿»»≈……«ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד .ואינֹו ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
eNò ïk ïøäà-úàå: §¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)ìàøNé éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²
íúàáö-ìò íéøöî õøàî:רמב"ן ¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'c ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨¨−
:àeä éì äîäaáe©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ∆∆»∆∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׂשפתים ‰e‡.יפּתחּו ÈÏ∑קניתים מצריםלעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי רמב"ן.על ְְְִִַָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹוםלּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«

ÁÒt‡מח „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�a Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

È�aנא ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈ È�·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù� Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù� Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנֹודר והּתנן: נינהּו מּולין והּני זה: על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהקׁשּו

ּבמּולי ואסּור יׂשראל ּבערלי מּתר הערלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻמן

כל ּכי ׁשּנאמר: ל"א:), (נדרים העֹולם ְֱִִֶֶַָָָָֻאּמֹות

(ירמיה לב ערלי יׂשראל ּבית וכל ערלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּגֹוים

ולא ׁשּמל ּבגר הּכתּוב והעמידּו כ"ה.), ְְְֱִֵֶֶַָָֹט',

ַָטבל.

‰'.(נא) ‡ÈˆB‰ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ«¿ƒ¿∆∆««∆ƒ
ליל מ"ב.): (ּפסּוק למעלה ׁשאמר ְְְִֵֵֶַַָָָמּפני

חזר מצרים, מארץ להֹוציאם לה' הּוא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּמרים

הארץ, מן ּכּלם ּבּלילה יצאּו לא ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּופרׁש

חֹורין, ּבני והיּו לצאת רׁשּות להם ׁשּנתן ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלא

מצרים ּגבּול מּכל יצאּו ההּוא הּיֹום ּבעצם ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָאבל

רב וערב הּנׁשים צבא צבאֹותם" ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָ"עם

ּבעצם ויהי ּכי ּפרׁש ור"א עליהם. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַהּנלוים

מארץ יׂשראל ּבני את ה' "ׁשהֹוציא" הּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהּיֹום

לי. קּדׁש מׁשה אל הּׁשם ּדּבר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַמצרים

וטעם ÈÏ(ב) Lc˜,מּיד אֹותם ׁשּיקּדׁש ְַַ«∆ƒְִֵֶַָָ

(ּבכֹורֹות ּבּמדּבר נֹוהגת הּמצוה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

ׁשּיזּכרּו רּבֹות מצֹות הּפרׁשה והֹוסיפה ְְְְִִִֶַַָָָָד':).

החּקה את ויׁשמרּו אביב, ׁשהיה והחדׁש ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום

לא ּכי הּׁשנה לעּבּור רמז וזה למֹועדּה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּזאת

ּבחמץ והֹוסיפה האביב, ּבחדׁש רק ּפסח ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹנעׂשה

ּומצֹות ,ּגבל ּבכל ׂשאֹור ל יראה ְְְְְִֵֶֶָָֹֻלא

ַָהּטֹוטפֹות.
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i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑אתכם ׁשהֹוציא ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא סח)ּבחדׁש חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים "מֹוציא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

לצאת ּכׁשר .ׁשהּוא ֵֵֶָָ

(ä)éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåúáæ õøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬

:äfä Lãça úàfä äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç̈−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«
i"yx£'B‚Â È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡∑ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ואף ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת B‚Â'.(תנחומא)הם, EÈ˙·‡Ï ÚaL�∑:אֹומר הּוא ּבאברהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿ְְֵַָָ
טו) אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּוביעק(שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

כט) וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»¿»ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ו) ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ חזר(פסחים ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל ∆»¬…»«…ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל יב)ּוׁשנאּה? הּזאת(לעיל העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלכם",

הּלב את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי אּתה לֹו ׁשּתפּתח רמב"ן.מלּמד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì:רמב"ן ©«Ÿ̈«

(æ)õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå: §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåýåýé äNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ
:íéøönî éúàöa éì¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑רׁשע לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָָָ
ׁשם, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

„Ú�Î�‡‰ה ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C�·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰È�Ú�k.(ה) ı¯‡ Ï‡ '‰ E‡È·È ÈÎ ‰È‰Â¿»»ƒ¿ƒ¬∆∆∆«¿«¬ƒ
עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאף

הּכנ ּבכלל ׁשּכּלם ּבמׁשמע עּמים ׁשבעה עניּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

מן ואחת נקראהם, ׁשּלא היתה הּמׁשּפחֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבכלל ׁשהם ּובאמת רּׁש"י. לׁשֹון ּכנעני. אּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָלּה

ט"וֿי"ז.), י', (ּבראׁשית ּכּלם ּבניו ׁשהם ְְֲִִֵֵֶַָָָֻּכנעני

ארץ אל ה' יביא כי והיה ּכׁשאמר: ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּולכ

וכן ּכּלם, את ּבֹו יכלל י"א.), (ּפסּוק ְְְֲִִֵֶַַָָֹֻהּכנעני

אבל ּכנען", "ארץ מקֹום ּבכל הּכתּוב ְְֲֶֶַַַַָָָָָאמר

ּבכלל קצתם ויּניח רּבם ׁשּיזּכיר טעם אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּבכאן

ְֲִַּכנעני.

˙Ú„Â(.'ט כ"ו, ּדברים (ּבספרי רּבֹותינּו ¿««ְְְִִִֵַָ

זבת הּללּו עממים ה' ארץ ְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשהיתה

הּׁשנים ארץ כן היתה ולא ּודבׁש, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹחלב

הּזאת. ּבארץ אֹותם יבּׂשר ּולכ ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּנׁשארים,

לנּו וּיּתן הּבּכּורים: לענין ּבספרי ׁשנינּו ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכ

מה ּודבׁש, חלב זבת ארץ הּזאת הארץ ְֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת

(ּבּפסּוק להּלן האמּור ּודבׁש חלב זבת ְְֶֶַַַָָָָָָָָארץ

זבת ארץ אף עממים חמּׁשה ארץ ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּלפנינּו)

עממים. ה' ארץ ּכאן האמּורה ּודבׁש ְֲֲִֶֶָָָָָָָחלב

מעבר ּבּכּורים מביאים אין אֹומר יֹוסי ְִִִִִִֵֵֵֵֶַרּבי

הרי (עכ"ל). ּודבׁש חלב זבת ׁשאינּה ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָלּירּדן

לפי הּבּכּורים מן העממים ׁשני ארץ ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָמעטּו

אף מעט יֹוסי ור' ּודבׁש, חלב זבת ְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה

היא ׁשּגם לפי אמֹורי ׁשל ׁשהיתה הּירּדן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעבר

ּכאן הּמזּכר והאמֹורי ּודבׁש, חלב זבת ְְְֱִֵַַָָָָָָָָֻאינּה

הּזה וכענין עצמּה. יׂשראל ׁשּבארץ אֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּוא

י"ז.). ּפרק (ריׁש הּזאת ּבּפרׁשה ּבּמכילתא ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשנּו

ונחלה קס"ד.): (ׁשֹופטים ּבספרי ׁשנּוי ְְְְְֲִִִַָָועֹוד

חמּׁשה נחלת זֹו ב'.), י"ח, (ּדברים לֹו יהיה ְְֲֲִִִֶַַָָֹלא

עממים ׁשני נחלת זֹו (ׁשם), אחיו ּבקרב ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָעממין.

הּללּו, עממין ה' עצמן ּבפני הפריׁשּו ְְְֲִִִִֵַַָָָ(עכ"ל).

ׁשהיא הבטיחם ׁשּבּה הארץ עּקר ׁשהם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלפי

ׁשֹופטים ּבפרׁשת ורּׁש"י ּודבׁש. חלב ְְְְִִַַַָָָָָָזבת

הּבריתא. ּבזֹו נתקּׁשה (ׁשם) ְְְְְִִַַָָָָָוׁשֹוטרים

ÏÚÂארץ אל למעלה: הּכתּוב הּזֹו הּדעת ¿«ְְֶֶֶַַַַַַָָ

(לעיל ּודבׁש חלב זבת ארץ אל ּורחבה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָטֹובה

הֹוסיף ּודבׁש חלב זבת ּבעבּור לא ח'.), ְֲִַַָָָָֹג',

ּורחבה, טֹובה ארץ ּבעבּור אּלא הּפרזי, את ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשם

ּכי מקֹום, ּבכל הּנזּכרים ּגֹוים הּׁשּׁשה ְְְִִִִִֵַַָָָָוהם

ּבּפסּוק: רק ּבּתֹורה נזּכר ולא ּפּנה ְְְִִִִַַַַַָָָָֹהּגרּגׁשי

א'.), ז, (ּדברים וגֹו' מּפני רּבים ּגֹוים ְְְִִִִֶַַָָָונׁשל

ּתחרימם החרם ּכי ּכתּוב: וכן רּבים, אמר ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולכן

והיבּוסי החּוי והּפרזי הּכנעני והאמרי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִַַַַַַָֹהחּתי

ּכי ירמז הּגרּגׁשי, הזּכיר ולא י"ז.), כ', ְְְְִִִִִִַָָֹֹ(ׁשם

מּפניהם. ויפּנה ּבמלחמה עּמהם יבא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

וטעם Ï‰'(ו) ‚Á ÈÚÈ·M‰ ÌBi·eׁשּיביאּו ְַַ««¿ƒƒ««ִֶָ

עֹוד, יאחרּו ולא הּׁשביעי", ּבּיֹום ְְְֲִִֵֶַַַַֹ"חּגיהם

יׁש הראׁשֹון אבל .ּכ אחר ּתׁשלּומין לֹו ְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

(חגיגה החג לענין ׁשבעה ּכל ּתׁשלּומין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָלֹו

ּכמֹו קדׁש, מקרא לענין ׁשוים ּוׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹט'.).

קדׁש מקרא הראׁשֹון ּובּיֹום למעלה: ְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשאמרּו

(י"ב, וגֹו' קדׁש מקרא הּׁשביעי ּוביֹום ְְְְִִִֶַַָֹוגֹו'

ט"ז.).



נט `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑אתכם ׁשהֹוציא ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא סח)ּבחדׁש חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים "מֹוציא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

לצאת ּכׁשר .ׁשהּוא ֵֵֶָָ

(ä)éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåúáæ õøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬

:äfä Lãça úàfä äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç̈−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«
i"yx£'B‚Â È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡∑ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ואף ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת B‚Â'.(תנחומא)הם, EÈ˙·‡Ï ÚaL�∑:אֹומר הּוא ּבאברהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿ְְֵַָָ
טו) אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּוביעק(שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

כט) וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»¿»ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ו) ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ חזר(פסחים ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל ∆»¬…»«…ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל יב)ּוׁשנאּה? הּזאת(לעיל העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלכם",

הּלב את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי אּתה לֹו ׁשּתפּתח רמב"ן.מלּמד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì:רמב"ן ©«Ÿ̈«

(æ)õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå: §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåýåýé äNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ
:íéøönî éúàöa éì¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑רׁשע לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָָָ
ׁשם, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

„Ú�Î�‡‰ה ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C�·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰È�Ú�k.(ה) ı¯‡ Ï‡ '‰ E‡È·È ÈÎ ‰È‰Â¿»»ƒ¿ƒ¬∆∆∆«¿«¬ƒ
עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאף

הּכנ ּבכלל ׁשּכּלם ּבמׁשמע עּמים ׁשבעה עניּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

מן ואחת נקראהם, ׁשּלא היתה הּמׁשּפחֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבכלל ׁשהם ּובאמת רּׁש"י. לׁשֹון ּכנעני. אּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָלּה

ט"וֿי"ז.), י', (ּבראׁשית ּכּלם ּבניו ׁשהם ְְֲִִֵֵֶַָָָֻּכנעני

ארץ אל ה' יביא כי והיה ּכׁשאמר: ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּולכ

וכן ּכּלם, את ּבֹו יכלל י"א.), (ּפסּוק ְְְֲִִֵֶַַָָֹֻהּכנעני

אבל ּכנען", "ארץ מקֹום ּבכל הּכתּוב ְְֲֶֶַַַַָָָָָאמר

ּבכלל קצתם ויּניח רּבם ׁשּיזּכיר טעם אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּבכאן

ְֲִַּכנעני.

˙Ú„Â(.'ט כ"ו, ּדברים (ּבספרי רּבֹותינּו ¿««ְְְִִִֵַָ

זבת הּללּו עממים ה' ארץ ְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשהיתה

הּׁשנים ארץ כן היתה ולא ּודבׁש, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹחלב

הּזאת. ּבארץ אֹותם יבּׂשר ּולכ ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּנׁשארים,

לנּו וּיּתן הּבּכּורים: לענין ּבספרי ׁשנינּו ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכ

מה ּודבׁש, חלב זבת ארץ הּזאת הארץ ְֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת

(ּבּפסּוק להּלן האמּור ּודבׁש חלב זבת ְְֶֶַַַָָָָָָָָארץ

זבת ארץ אף עממים חמּׁשה ארץ ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּלפנינּו)

עממים. ה' ארץ ּכאן האמּורה ּודבׁש ְֲֲִֶֶָָָָָָָחלב

מעבר ּבּכּורים מביאים אין אֹומר יֹוסי ְִִִִִִֵֵֵֵֶַרּבי

הרי (עכ"ל). ּודבׁש חלב זבת ׁשאינּה ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָלּירּדן

לפי הּבּכּורים מן העממים ׁשני ארץ ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָמעטּו

אף מעט יֹוסי ור' ּודבׁש, חלב זבת ְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה

היא ׁשּגם לפי אמֹורי ׁשל ׁשהיתה הּירּדן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעבר

ּכאן הּמזּכר והאמֹורי ּודבׁש, חלב זבת ְְְֱִֵַַָָָָָָָָֻאינּה

הּזה וכענין עצמּה. יׂשראל ׁשּבארץ אֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּוא

י"ז.). ּפרק (ריׁש הּזאת ּבּפרׁשה ּבּמכילתא ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשנּו

ונחלה קס"ד.): (ׁשֹופטים ּבספרי ׁשנּוי ְְְְְֲִִִַָָועֹוד

חמּׁשה נחלת זֹו ב'.), י"ח, (ּדברים לֹו יהיה ְְֲֲִִִֶַַָָֹלא

עממים ׁשני נחלת זֹו (ׁשם), אחיו ּבקרב ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָעממין.

הּללּו, עממין ה' עצמן ּבפני הפריׁשּו ְְְֲִִִִֵַַָָָ(עכ"ל).

ׁשהיא הבטיחם ׁשּבּה הארץ עּקר ׁשהם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלפי

ׁשֹופטים ּבפרׁשת ורּׁש"י ּודבׁש. חלב ְְְְִִַַַָָָָָָזבת

הּבריתא. ּבזֹו נתקּׁשה (ׁשם) ְְְְְִִַַָָָָָוׁשֹוטרים

ÏÚÂארץ אל למעלה: הּכתּוב הּזֹו הּדעת ¿«ְְֶֶֶַַַַַַָָ

(לעיל ּודבׁש חלב זבת ארץ אל ּורחבה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָטֹובה

הֹוסיף ּודבׁש חלב זבת ּבעבּור לא ח'.), ְֲִַַָָָָֹג',

ּורחבה, טֹובה ארץ ּבעבּור אּלא הּפרזי, את ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשם

ּכי מקֹום, ּבכל הּנזּכרים ּגֹוים הּׁשּׁשה ְְְִִִִִֵַַָָָָוהם

ּבּפסּוק: רק ּבּתֹורה נזּכר ולא ּפּנה ְְְִִִִַַַַַָָָָֹהּגרּגׁשי

א'.), ז, (ּדברים וגֹו' מּפני רּבים ּגֹוים ְְְִִִִֶַַָָָונׁשל

ּתחרימם החרם ּכי ּכתּוב: וכן רּבים, אמר ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולכן

והיבּוסי החּוי והּפרזי הּכנעני והאמרי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִַַַַַַָֹהחּתי

ּכי ירמז הּגרּגׁשי, הזּכיר ולא י"ז.), כ', ְְְְִִִִִִַָָֹֹ(ׁשם

מּפניהם. ויפּנה ּבמלחמה עּמהם יבא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

וטעם Ï‰'(ו) ‚Á ÈÚÈ·M‰ ÌBi·eׁשּיביאּו ְַַ««¿ƒƒ««ִֶָ

עֹוד, יאחרּו ולא הּׁשביעי", ּבּיֹום ְְְֲִִֵֶַַַַֹ"חּגיהם

יׁש הראׁשֹון אבל .ּכ אחר ּתׁשלּומין לֹו ְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

(חגיגה החג לענין ׁשבעה ּכל ּתׁשלּומין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָלֹו

ּכמֹו קדׁש, מקרא לענין ׁשוים ּוׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹט'.).

קדׁש מקרא הראׁשֹון ּובּיֹום למעלה: ְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשאמרּו

(י"ב, וגֹו' קדׁש מקרא הּׁשביעי ּוביֹום ְְְְִִִֶַַָֹוגֹו'

ט"ז.).
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ליגאל ּכדאי היית ח)לא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא מּמצריםואּלּו מתּולצאת ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נגאלּו ולא חׁשְך מּכת כב)ּבעת י, לעיל רק(רׁש"י הּכלל מן עצמֹו את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפסחלגּבי (ּכמֹוקרּבן נגאל היית ׁשם היית לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּיְך ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לכְך. וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים רמב"ןׁשאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

(è)éðéò ïéa ïBøkæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−

:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈ�ÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ּפרׁשּיֹות ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִִֶֶַָָֹ
ּובּזרֹוע ּבראׁש ותקׁשרם E„È.הּללּו ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד טז)על פסוק ּבּה(לקמן לדרׁש , ְְְְִֵַַַָָֹ«»¿ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכהה ׁשהיא לז)יד מנחות רמב"ן.(מכילתא. ִֵֶָָ

(é):äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)òaLð øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬
éúáàìå Eì:Cì dðúðe E §−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו מפרׁשיׁש ׁשּקדׁשּו, והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו EÏ.(מכילתא)ּביאה ÚaL�∑?ל נׁשּבע והיכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָƒ¿«¿ְְְִֵַָ

ו) וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d�˙�e∑(מכילתא)ּבעיני ואלּתהא ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ¿»»»ְְְְְְִֵֵֶַַָָ
אבֹות ּכירּׁשת ּבעיני רמב"ן.ּתהי ְְִִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|äîäa øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤§¥À̈
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת Ó‰a‰.אין ¯‚L∑ ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆¿≈»
נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפל

CÈ�ÈÚט ÔÈa ‡�¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י ÔÓfÓ d�ÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא È‡�Ú�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dp�zÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ê‰(ח) ¯e·Úa .ÈÏ '‰ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa«¬∆»»ƒ«¬∆
מּמצרים, ּבצאתי לי ה' וכן:"ׁשעׂשה" ְְְִִִִִֵֵֶָָָ

י"ח, (להּלן בּה ילכּו הּדר את להם ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹודעּת

ׁשעׂשה זה ּבעבּור ּכי יאמר ּכן. ורּבים ְֲִִֵֶֶַַַָָֹכ'.),

העבֹודה את עֹובד אני מּמצרים ּבצאתי לי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָה'

זבח אני ּכן על למּטה: ׁשאמר ּכענין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּזאת,

ואמר ט"ו.). י"ג, (להּלן רחם ּפטר ּכל ְְֶֶֶֶַַַָָָלה'

ּבעיני רֹואה ׁשאּתה זה לֹו ּתּגיד ּכלֹומר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָזה,

ורּבֹותינּו מּמצרים. ּבצאת ל ה' ְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשעׂשה

מּצה על ּכי י"ז.) ּפסחא ּכאן (מכילתא ְְְְִִִַַָָָָָּדרׁשּו

ירמז. לפניו ׁשּמּנחים ְְִִֶָָָָֹֻּומרֹור

ÔÎzÈÂזה ּבעבּור לבנ והּגדּת ׁשעּורֹו: ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָ

ּכ" ּכאֹומר מּמצרים, ּבצאתי לי ה' ְְְִִִִִֵֵָָָָעׂשה

ּגם ּתׁשּמׁש ּבעבּור מּלת ּכי לי", ה' עׂשה ְְֲִִִֵַַַַָָָוכ

וּתבּך צמּת חי הּילד ּבעבּור ּכמֹו: ענין", ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ"ּבעצם

ורּבי ּבגלל. אינֹו כ"א.), י"ב, ְְְִִֵֵַַ(ׁשמּואלֿב'

ועֹובד עֹוׂשה ׁשאני זה ּבעבּור ּכי אמר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָאברהם

אֹותֹות לי ה' עׂשה והּמּצה הּפסח ּבאכילת ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלפניו

אפרׁש ועֹוד נכֹון. ואינֹו מּמצרים. ׁשהֹוציאני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָעד

ּדר ועל ד"ה ט"ז. ּבפסּוק (להּלן ְְְֶֶַַַָָָהּכתּוב

ֱֶָהאמת).

ÔÈa(ט) ÔB¯kÊÏe E„È ÏÚ ˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â¿»»¿¿«»¿¿ƒ»≈
.EÈÙa '‰ ˙¯Bz ‰È‰z ÔÚÓÏ EÈ�ÈÚ≈∆¿««ƒ¿∆«¿ƒ
ּבין ּולזּכרֹון יד על לאֹות ל והיה ְְְְְִִֵַָָָָׁשעּורֹו:

למען מּמצרים ה' הֹוציא חזקה ּביד ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָעיני

יד על ׁשּתכּתב ּופרּוׁש .ּבפי ה' ּתֹורת ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתהיה

אֹותּה ותזּכר מצרים יציאת עיני ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹועל

לׁשמר ּבפי ה' ּתֹורת ׁשּתהיה למען ְְְְִִִִֶֶַַַָֹּתמיד,

מּבית הּפֹוד אדֹוני הּוא ּכי ותֹורֹותיו ְְְֲִִִֵֶַָָֹמצותיו

ֲִָעבדים.

‰È�Ú�k.(יאֿיג) ı¯‡ Ï‡ '‰ E‡·È Èk ‰È‰Â¿»»ƒ¿ƒ¬∆∆∆«¿«¬ƒ
אינּנה חמֹור ּפטר מצות ּכי ְֲֲִִֵֶֶֶַַָּבעבּור

לי קּדׁש הּפׁשט: ּדר ועל ּבארץ. אּלא ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנֹוהגת

הּנמצאים ּכל ב'.), ּפסּוק (לעיל ּבכֹור ְְְִִֵַָָָָּכל

מּמות ׁשּפדאם ּבעבּור ּכי הּיֹום, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּביׂשראל

לֹו קדֹוׁשים ׁשּיהיּו צּוה מצרים ּבארץ ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָּבהּכֹותֹו

ּבהם, יצּוה אׁשר לכל ה' עבֹודת את ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַָָֹלעבד

ׁשהחליפם עד ּפדיֹון עּתה להם צּוה ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹולא

ג', (ּבּמדּבר העֹודפים ּבפדיֹון וצּוה ְְְְְְִִִִִִַַָָָּבּלוּיים

ּבּמדּבר, נהגה לא ּבּנֹולדים הּמצוה אבל ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹמ"ו.),

"ּבאדם ּתנהג הארץ אל יבאּו ּכאׁשר ּכי ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוצּוה

לדֹורֹות. ּבפדיֹונם וצּוה חמֹור" ּובפטר ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָּובּבהמה

EÈ˙·‡ÏÂ EÏ ÚaL� ¯L‡k ÌÚËÂׁשּנׁשּבע" ¿«««¬∆ƒ¿«¿¿«¬…∆ְִֶַ

ׁשאמר ּכמֹו ,"ל לתת ְְֲֵֶֶַַָָלאבֹותי

(לעיל ל לתת לאבתי נׁשּבע אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלמעלה:

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹקרּוי
ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאף

אדם ּבבכֹור רחם", מדּברּפטר רמב"ן.הּכתּוב ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

(âé)Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®
éðáa íãà øBëa ìëå:äcôz E §¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ועֹוד,ולא לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּסּיעּו

מצרים Na‰.ׁשל ‰cÙz∑והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּכהןנֹותן ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְִִֶַƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו cÙz‰.(מכילתא)ּבקֹופיץ EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆

אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåzøîàå úàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
:íéãáò úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש "מחר(יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל ּבניכם ראּובןיאמרּו ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑:וׁשֹואל וסֹותם ׁשאלתֹו להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָֹ«…ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". ו)"מה חכם.(דברים ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
חכמה ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה .ּדּברה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåøBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ
éðà ïk-ìò äîäa øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧
äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ: Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäå÷æça ék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé̈½«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈ�ÈÚ∑ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האמּורה ,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, רמב"ןּבפרׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

סימן. ימנ"ה פסוקים, באק"ה פרשת חסלת

B¯Ùz˜יג ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ�·a ‡L�‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C�a CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

eÁÏLÏ˙�‡טו ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L�‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡�‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È�·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿
CÈ�ÈÚטז ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

ãñ÷ 'îòá äñôãð àá úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי ׁשבּועה, הּׁשם ּדבר ׁשּיּקרא אֹו ה'.), ְְִִֵֵֶַַָָָּפסּוק

מן ּולהעלתֹו להּצילֹו וארד ּפעמים: ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹאמר

ג', (לעיל ּורחבה טֹובה ארץ אל ההוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהארץ

אׁשר הארץ אל אתכם והבאתי ועֹוד: ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָח'.),

ח'.). ו', (ׁשם ידי את ִִֶָָָָנׂשאתי

Ï‰'.(יבֿיג) ÌÁ¯ ¯Ët ÏÎ z¯·Ú‰Âלׁשֹון ¿«¬«¿»»∆∆∆∆«ְ

להיֹות העדר מן ׁשּתעבירּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ"הפרׁשה",

ׁשּכל זֹו, העברה היא מה ּופרׁש וחזר ְֲִֵֶַַַַַָָָָלה',

ּובכֹור חמֹור ּופטר הּזכרים ּבהמה ׁשגר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָּפטר

ורּׁש לה'. יהיּו ּבבניו והעברּתאדם ּכתב: "י ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

מדּבר. הּכתּוב אדם ּבבכֹור לה', רחם ּפטר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָכל

EÈ�ÈÚ.(טז) ÔÈa ˙ÙËBËÏeהּזאת לּמלה אין ¿»…≈≈∆ִֵַַָֹ

יחׁשבּו הּלׁשֹון ּבעלי אבל ידּועה, ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָמׁשּפחה

(יחזקאל ּדרֹום אל והּטף לׁשֹון: אל אֹותּה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָליחס

כ"ט, (אּיֹוב מּלתי ּתּטף ועלימֹו ב'.), ְִִִִֵָָֹכ"א,

עסיס ההרים והּטיפּו מן: מׁשאל ענין ְְְִִִִִִֶַָָָֻכ"ב.),

מיציאת ׁשּתעׂשה יאמר י"ג.), ט', ֲִִֶֶַַַָֹ(עמֹוס

יּזל ּדּבּור", עיני ּובין אֹות יד "על ְְִִִִֵֵֶַַַָמצרים

הּדבר יקראּו רּבֹותינּו אבל ׁשֹומעיו. על ְְְֲִֵַַַַַָָָָּכּטל

(ׁשּבת ׁשאמרּו ּכמֹו "טֹוטפֹות" ּבראׁש ְְֶַַָָָָָֹֻהּמּנח

רּבי ואמר ּבסנּבֹוטין, ולא ּבטֹוטפת לא ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹנ"ז:):

לאזן מאזן הּמּקפת טֹוטפת זהּו אי ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאבהּו

ּבֹו ׁשּמדּברים הּלׁשֹון ּבעלי והם ְְְֲִֵֵֶַַַָָ(ׁשם:),

ואמר לקּבלֹו. ראּוי ּומהם אֹותֹו ְְְְְִֵֶַַָָויֹודעים

ׁשהם ּבעבּור "טֹוטפת" אמר ולא ְֲֵֶֶֶַַָָֹטֹוטפֹות

האבֹות מן צּורתם קּבלנּו ּכאׁשר רּבים ְֲִִִִֶַַַָָָָָּבּתים

עֹוׂשים והּקדמֹונים הּנביאים ׁשראּו ְְְְִִִִִֶַַַַָהּקדֹוׁשים

רּבנּו. מׁשה עד ֵֵֶַַּכן

‰p‰Âיציאת ּכתב ׁשּנּניח הּזאת הּמצוה ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

הּלב ּכנגד הראׁש ועל הּיד על ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹמצרים

נכּתב והּנה הּמחׁשבה. מׁשּכנֹות ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹוהּמח

ּכי והיה ב'ֿי'.) ּפסּוקים (לעיל קּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָּפרׁשת

מּפני ּבטֹוטפֹות י"אֿט"ז.) (ּפסּוקים ְְְְֲִִִֵָיביא



סי `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹקרּוי
ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאף

אדם ּבבכֹור רחם", מדּברּפטר רמב"ן.הּכתּוב ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

(âé)Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®
éðáa íãà øBëa ìëå:äcôz E §¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ועֹוד,ולא לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּסּיעּו

מצרים Na‰.ׁשל ‰cÙz∑והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּכהןנֹותן ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְִִֶַƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו cÙz‰.(מכילתא)ּבקֹופיץ EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆

אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåzøîàå úàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
:íéãáò úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש "מחר(יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל ּבניכם ראּובןיאמרּו ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑:וׁשֹואל וסֹותם ׁשאלתֹו להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָֹ«…ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". ו)"מה חכם.(דברים ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
חכמה ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה .ּדּברה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåøBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ
éðà ïk-ìò äîäa øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧
äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ: Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäå÷æça ék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé̈½«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈ�ÈÚ∑ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האמּורה ,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, רמב"ןּבפרׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

סימן. ימנ"ה פסוקים, באק"ה פרשת חסלת

B¯Ùz˜יג ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ�·a ‡L�‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C�a CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

eÁÏLÏ˙�‡טו ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L�‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡�‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È�·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿
CÈ�ÈÚטז ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

ãñ÷ 'îòá äñôãð àá úùøôì äøèôä
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ּכי ׁשבּועה, הּׁשם ּדבר ׁשּיּקרא אֹו ה'.), ְְִִֵֵֶַַָָָּפסּוק

מן ּולהעלתֹו להּצילֹו וארד ּפעמים: ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹאמר

ג', (לעיל ּורחבה טֹובה ארץ אל ההוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהארץ

אׁשר הארץ אל אתכם והבאתי ועֹוד: ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָח'.),

ח'.). ו', (ׁשם ידי את ִִֶָָָָנׂשאתי

Ï‰'.(יבֿיג) ÌÁ¯ ¯Ët ÏÎ z¯·Ú‰Âלׁשֹון ¿«¬«¿»»∆∆∆∆«ְ

להיֹות העדר מן ׁשּתעבירּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ"הפרׁשה",

ׁשּכל זֹו, העברה היא מה ּופרׁש וחזר ְֲִֵֶַַַַַָָָָלה',

ּובכֹור חמֹור ּופטר הּזכרים ּבהמה ׁשגר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָּפטר

ורּׁש לה'. יהיּו ּבבניו והעברּתאדם ּכתב: "י ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

מדּבר. הּכתּוב אדם ּבבכֹור לה', רחם ּפטר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָכל

EÈ�ÈÚ.(טז) ÔÈa ˙ÙËBËÏeהּזאת לּמלה אין ¿»…≈≈∆ִֵַַָֹ

יחׁשבּו הּלׁשֹון ּבעלי אבל ידּועה, ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָמׁשּפחה

(יחזקאל ּדרֹום אל והּטף לׁשֹון: אל אֹותּה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָליחס

כ"ט, (אּיֹוב מּלתי ּתּטף ועלימֹו ב'.), ְִִִִֵָָֹכ"א,

עסיס ההרים והּטיפּו מן: מׁשאל ענין ְְְִִִִִִֶַָָָֻכ"ב.),

מיציאת ׁשּתעׂשה יאמר י"ג.), ט', ֲִִֶֶַַַָֹ(עמֹוס

יּזל ּדּבּור", עיני ּובין אֹות יד "על ְְִִִִֵֵֶַַַָמצרים

הּדבר יקראּו רּבֹותינּו אבל ׁשֹומעיו. על ְְְֲִֵַַַַַָָָָּכּטל

(ׁשּבת ׁשאמרּו ּכמֹו "טֹוטפֹות" ּבראׁש ְְֶַַָָָָָֹֻהּמּנח

רּבי ואמר ּבסנּבֹוטין, ולא ּבטֹוטפת לא ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹנ"ז:):

לאזן מאזן הּמּקפת טֹוטפת זהּו אי ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאבהּו

ּבֹו ׁשּמדּברים הּלׁשֹון ּבעלי והם ְְְֲִֵֵֶַַַָָ(ׁשם:),

ואמר לקּבלֹו. ראּוי ּומהם אֹותֹו ְְְְְִֵֶַַָָויֹודעים

ׁשהם ּבעבּור "טֹוטפת" אמר ולא ְֲֵֶֶֶַַָָֹטֹוטפֹות

האבֹות מן צּורתם קּבלנּו ּכאׁשר רּבים ְֲִִִִֶַַַָָָָָּבּתים

עֹוׂשים והּקדמֹונים הּנביאים ׁשראּו ְְְְִִִִִֶַַַַָהּקדֹוׁשים

רּבנּו. מׁשה עד ֵֵֶַַּכן

‰p‰Âיציאת ּכתב ׁשּנּניח הּזאת הּמצוה ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

הּלב ּכנגד הראׁש ועל הּיד על ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹמצרים

נכּתב והּנה הּמחׁשבה. מׁשּכנֹות ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹוהּמח

ּכי והיה ב'ֿי'.) ּפסּוקים (לעיל קּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָּפרׁשת

מּפני ּבטֹוטפֹות י"אֿט"ז.) (ּפסּוקים ְְְְֲִִִֵָיביא



סב
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יציאת לעׂשֹות ּבהם ׁשּנצטּוינּו הּזאת ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹהּמצוה

ׁשמע ּובפרׁשת עינינּו, ּבין טֹוטפֹות ְְְִִֵֵֵַַַָָָמצרים

ּגם הּמצֹות ׁשּנעׂשה נצטּוינּו ׁשמֹוע אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָוהיה

אׁשר האּלה הּדברים והיּו ּדכתיב: טֹוטפֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכן

ּבין לטטפת והיּו ,לבב על הּיֹום מצּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹֹאנכי

ּכֹותבים אנּו ּולכ ח'.), ו' ו', (ּדברים ְְְִִֵֶָָָעיני

מצות ׁשהם לטֹוטפֹות ההן הּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּגם

וכל ּוׂשכרן וענׁשן הּמצֹות ּכל וזכרֹון ְְְְְְְִִִַַָָָָָָהּיחּוד

ל והיה יד: ּבׁשל ואמר ּבאמּונה. ְְְְֱֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשרׁש

(מנחֹות ּבֹו ודרׁשּו (ּכאן), ידכה על ְְְְְַָָָָָלאֹות

לֹו. נֹוטה ׁשהּלב ׂשמאל ׁשהּוא ְֵֶֶֶַֹל"ו:)

ÏÚÂּבעבּור הּכתּוב: ּׁשאמר מה האמת ּדר ¿«ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכי ח'.), ּפסּוק (לעיל לי ה' עׂשה ְִִֵֶָָָזה

יאמר ב'.), ט"ו, (להּלן ואנוהּו אלי זה ְְְְִֵֵֶַַַָֹּכמֹו:

והֹוציאנּו עּמנּו עׂשה ּוכבֹודֹו ׁשמֹו ּבעבּור ְְְֲִִִַָָָָּכי

,עּז זרֹוע על לאֹות ל זה והיה ְְְְְְִִִֶַַַָָֻמּמצרים,

פ"ט, (ּתהּלים אּתה עּזמֹו תפארת ּכי ְְְִִִִֶֶַַָָָֻּכטעם:

(ּבראׁשית הּמילה ּכאֹות האֹות והּנה ְְְִִִֵֵַָָי"ח.).

ט"ז.). י"ג. ל"א, (להּלן והּׁשּבת י"א.) ְְַַַָָי"ז,

הּיד על האֹות הּוא ּבכלל ׁשהּכל ְֲִֶַַַַַָָֹּובעבּור

ׁשּיהיה הּגבּורה מּפי מּמׁשה אבֹותינּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָהעּתיקּו

כּלה אחתי הּכתּוב: ׁשאמר ּכענין אחד ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבית

מתאחדת ׁשהיא ּבעבּור א'.), ה', הּׁשירים ְֲִִִִִֶֶֶַַַ(ׁשיר

ּתחת שמאלֹו ּוכתיב: נתיבֹות, מּל"ב ְְְְִִִַַָֹּוכלּולה

ו'.). ב', (ׁשם ְִָֹלראׁשי

(.'Ë ˜eÒt) EÈ�ÈÚ ÔÈa ÔB¯kÊÏe :¯Ó‡Âׁשּיּנחּו , ¿»«¿ƒ»≈≈∆»ְֶֻ

ׁשהּוא העינים ּבין הּזּכרֹון ְִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום

ּומעמד הּזּכרֹון ּתחּלת והּוא הּמח, ְְֲִִִֵַַַַַַָֹראׁשית

את מּקיפים והם מּלפניו, הּפרדן אחרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּצּורֹות

על ׁשהּוא והּקׁשר ּברצּועֹותיהם, הראׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

,עיני ּבין ּולׁשֹון הּזכירה. המׁשּמר הּמח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹאחרית

ּבאמצעּו אֹוׁשּיהיּו אחד, מּצד לא הראׁש ת ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

וכן: הראּות. יהיה ּומּׁשם העינים ׁשרׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשם

ּולפרׁש למת, עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו ְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹולא

ׁשאין לבאר (ּכאן) ּולטֹוטפת ואמר חזר ְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹזה

הראׁש ּבגבּה אבל למּטה, העינים ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהּמצוה

ׁשהם רּבים לׁשֹון ואמר ּכטֹוטפֹות. ׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָֻמּנחים

קּבלנּו. ּכאׁשר רּבים ְֲִִִֶַַַָּבּתים

‰zÚÂהּנה רּבֹות. מצֹות ּבטעם ּכלל ל אמר ¿«»ְְְְִִֵַַַַָֹ

מימי ּבעֹולם ּגּלּולים עבֹודת היֹות ֱֲִִִֵֵֵַָָמעת

מהם ּבאמּונה, להׁשּתּבׁש הּדעֹות החּלּו ְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָאנֹוׁש

קדמֹון, העֹולם ּכי ואֹומרים ּבעּקר ְְְְִִִִַָָָָּכֹופרים

מכחיׁשים ּומהם הּוא, לא וּיאמרּו ּבה' ְְֲִִִֵֶַַַֹֹּכחׁשּו

ויׁש אל ידע איכה ואמרּו: הּפרטית ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּבידיעתֹו

ׁשּיֹודּו ּומהם י"א.), ע"ג, (ּתהּלים בעליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶָּדעה

ּכדגי אדם ויעׂשּו ּבהׁשּגחה ּומכחיׁשים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבידיעה

ענׁש עּמהם ואין ּבהם האל יׁשּגיח ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּים

וכאׁשר הארץ. את ה' עזב יאמרּו: ׂשכר, ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹאֹו

עּמהם ויעׂשה ּביחיד אֹו ּבעדה האלהים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹירצה

יתּברר וטבעֹו, עֹולם ׁשל מנהגֹו ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָמֹופת

הּמֹופת ּכי ּכּלם, האּלה הּדעֹות ּבּטּול ִִֵֵֵֶַַַָָֹֻלּכל

ויֹודע מחּדׁשֹו, אלּה לעֹולם ׁשּיׁש מֹורה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנפלא

ההּוא הּמֹופת יהיה וכאׁשר ויכֹול. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּומׁשּגיח

אמּתת עֹוד מּמּנּו יתּברר נביא מּפי ּתחּלה ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָנגזר

ויגּלה האדם את האלהים ידּבר ּכי ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּנבּואה,

זה עם ותתקּים הּנביאים, עבדיו אל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָסֹודֹו

ּבּמֹופתים: הּכתּוב יאמר ולכן ּכּלּה. ְְִֵַַַַָָָָֹֻהּתֹורה

ח', (לעיל הארץ ּבקרב ה' אני ּכי ּתדע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלמען

אֹותּה עזב לא ּכי ההׁשּגחה, על להֹורֹות ְְִַַַַָָָָֹי"ח.),

לה' ּכי ּתדע למען ואמר: ּכדעּתם. ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָלּמקרים

החּדּוׁש, על להֹורֹות כ"ט.), ט', (ׁשם ְִֶַַָָָהארץ

ׁשּב ׁשּלֹו הם ּתדעּכי ּבעבּור ואמר: מאין. ראם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

להֹורֹות י"ד.), ט', (ׁשם הארץ ּבכל ּכמני אין ְְִִֵֶָָָָָֹּכי

ּבידֹו, מעּכב אין ּבּכל, ׁשּליט ׁשהּוא היכלת, ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹעל

אֹו מּכחיׁשים הּמצרים היּו זה ּבכל ְְְִִִִִֶַַָָּכי

הּגדֹולים והּמֹופתים האֹותֹות ּכן אם ְְְְְִִִִִֵַַַָמסּתּפקים.

ּכּלּה. ּובּתֹורה הּבֹורא ּבאמּונת נאמנים ֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָֻעדים

¯e·Ú·eאֹות יעׂשה לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי «¬ֲִֶַַָָֹ

אֹו רׁשע ּכל לעיני ּדֹור ּבכל ְְֵֵֵָָָָּומֹופת

ואֹות זּכרֹון ּתמיד ׁשּנעׂשה אֹותנּו יצּוה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכֹופר,

ּבנינּו, אל הּדבר ונעּתיק עינינּו, ראּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלאׁשר

והחמיר אחרֹון, לדֹור ּובניהם לבניהם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַּובניהם

חמץ ּבאכילת ּכרת ׁשחּיב ּכמֹו הּזה ּבענין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאד

ט', (ּבּמדּבר הּפסח ּובעזיבת ט"ו.) י"ב, ְְֲִִֵֶַַַַַָ(לעיל

אלינּו ּׁשּנראה מה ּכל ׁשּנכּתב והצרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹי"ג.),

עינינּו, ּבין ועל ידינּו על ּובמֹופתים ְְְְִֵֵֵֵַַָּבאֹותֹות

ּבּמזּוזֹות, הּבּתים ּפתחי על עֹוד אֹותֹו ְְְְִִִֵַַַָֹולכּתב

ׁשאמרּו ּכמֹו ּובערב, ּבּבקר ּבפינּו זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹוׁשּנזּכיר

מּמה ּדאֹוריתא, ויּציב אמת כ"א.): ְְְְֱִִֶַַָָָ(ּברכֹות

מארץ צאת יֹום את ּתזּכר למען ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּׁשּכתּוב:

וׁשּנעׂשה ג'.), ט"ז, (ּדברים חּיי ימי ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹמצרים

רּבֹות מצֹות ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנה, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻסּכה

ּבכל לנּו להיֹות והּכל מצרים. ליציאת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹזכר

ולא יׁשּתּכחּו, ׁשּלא ּבּמֹופתים עדּות ְְְְִִֵֶַַַֹֹהּדֹורֹות

אמּונת להּכחיׁש לּכֹופר ּפה ּפתחֹון ְְְְֱִִִֵֶֶַַַיהיה

ֱִָֹהאלהים.

Èkּבפתחֹו ּוקבעּה אחד ּבזּוז מזּוזה הּקֹונה ƒְְְְְִֶֶַָָָָ

העֹולם ּבחּדּוׁש הֹודה ּכבר ּבענינּה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָונתּכּון

ּבּנבּואה, וגם והׁשּגחתֹו, הּבֹורא ְְְְִִֵַַַַַָָָּובידיעת

ׁשהֹודה מּלבד הּתֹורה, ּפּנֹות ּבכל ְְְֱִִִֶֶַַָָָוהאמין

רצֹונֹו, עֹוׂשי על מאד ּגדֹול הּבֹורא ְְֵֵֶֶֶַַָֹׁשחסד

ּגדֹול וכבֹוד לחרּות עבּדּות מאֹותֹו ְְְִֵֵֶַָָָׁשהֹוציאנּו

ּולפיכ ׁשמֹו. ּביראת החפצים אבֹותיהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָלזכּות

א'.) ב', (אבֹות קּלהאמרּו ּבמצוה זהיר הוי : ְְְֱִִֵַָָָָָ

ׁשּבכל מאד, וחביבֹות חמּודֹות ׁשּכּלן ְְְֲֲֲִֶֶַַָָָֹֻּכבחמּורה

לאלהיו. ּבהן מֹודה אדם ֵֶֶָָָָָָֹׁשעה

˙�eÎÂונֹודה ּבאלהינּו ׁשּנאמין הּמצֹות ּכל ¿«»«ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ

היצירה,אליו ּכּונת והיא ּבראנּו, ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ואין הראׁשֹונה, ּביצירה אחר טעם לנּו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאין

האדם ׁשּידע מּלבד ּבּתחּתֹונים חפץ עליֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאל

הּקֹול רֹוממּות וכּונת ׁשּבראֹו, לאלהיו ְְְְֵֶֶַַַָָָֹויֹודה

ּתפּלת ּוזכּות הּכנסּיֹות ּבּתי וכּונת ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבּתפּלֹות

יתקּבצּו מקֹום אדם לבני ׁשּיהיה זהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרּבים

זה ויפרסמּו והמציאם ׁשּבראם לאל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָויֹודּו

ּבּמה ּכּונתם וזֹו אנחנּו, ּברּיֹותי לפניו ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹויאמרּו

וּיקראּו א'.): ב', ּתענית (ירּוׁשלמי ז"ל ְְְְְֲִִִֶַַַָׁשאמרּו

אּתה מּכאן ח'.), ג', (יֹונה ּבחזקה אלהים ְְֱִִֶַָָָָָֹאל

לביׁשה. נצח חציפא קֹול, צריכה ׁשּתפּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלמד

ÔÓeמֹודה אדם המפרסמים הּגדֹולים הּנּסים ƒְְְִִִִֶַַַָָָֻ

ּכּלה, הּתֹורה יסֹוד ׁשהם הּנסּתרים ְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבּנּסים

ׁשּנאמין עד רּבנּו מׁשה ּבתֹורת חלק לאדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

טבע ּבהם אין נּסים ׁשּכּלם ּומקרינּו ּדברנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבכל

אּלא ּביחיד, ּבין ּברּבים ּבין עֹולם, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּומנהגֹו

יעבר ואם ׂשכרֹו, יצליחּנּו הּמצֹות יעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָֹאם

ּכאׁשר עליֹון ּבגזרת הּכל ענׁשֹו, יכריתּנּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעליהם

ב'.). ו', ׁשמֹות א'. י"ז, (ּבראׁשית ּכבר ְְְְְִִִֵַָהזּכרּתי

ּכאׁשר הרּבים ּבענין הּנסּתרים הּנּסים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָויתּפרסמּו

והּקללֹות, הּברכֹות ּבענין הּתֹורה ּביעּודי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹיבא

מה על הּגֹוים ּכל ואמרּו הּכתּוב: ׁשאמר ְְְִֶֶַַַַָָָָּכמֹו

אׁשר על ואמרּו הּזאת, לארץ ּככה ה' ְְֲֶֶַַָָָָָָָֹעׂשה

כ"ט, (ּדברים אבתם אלהי ה' ּברית את ְְְֱֲִִֵֶָָָֹֹעזבּו

ׁשהּוא האּמֹות לכל הּדבר ׁשּיתּפרסם ְְְִֵֶֶַַָָָָֻכ"גֿכ"ד.),

עּמי כל וראּו ּבּקּיּום: ואמר ּבענׁשם. ה' ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמאת

(ׁשם מּמּך ויראּו עלי נקרא ה' ׁשם ּכי ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהארץ

(ויקרא הּׁשם ּבעזרת זה אפרׁש ועֹוד י'.). ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָכ"ח,

י"א.). כ"ו,

מתוך פירוש רש"י
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,d`xie dad`aeNòiL éìa§¦¤©£
,älçz øáòä ìò äáeLz§¨©¤¨¨§¦¨

ìíäL ,úBtìwä øaL- §©¥©§¦¤¥
exvepy ,zetilwd

,mdly zexiardnCñî̈¨
ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤
íäéáàì íðéa ú÷ñônä©©§¤¤¥¨©£¦¤

,íéîMaL,jk m` ,cvik - ¤©¨©¦
z` mixaey ,`eti` ,dnae

- ?zetilwdúøéáL éãé ìò©§¥§¦©
ìò BLôð úeøéøîe Baì¦§¦©§©

,åéàèçoexaye zexixnd - £¨¨
z` mixaey - ald

.zetilwdçeø íéäìà éçáæ" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨¦§¥¡Ÿ¦©
"'Bâå øaLð áì ,äøaLð9,,"dxayp gex" `ed ,miwl` myl oaxw - ¦§¨¨¥¦§¨§

`xhq"d gex zxayp dnae cvik .dxayp "`xg` `xhq"d gexyk

- ?"`xg`àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯ øaLð áì éãé ìòL¤©§¥¥¦§¨¦§§¨©©ª§¨§¦§¨
óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét úLøt íL ïiò] àøçà̈¢¨©¥¨¨¨©¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©

.[íL æ"îøä Leøôáe à ãenò älky ,xaecn my "xdef"a - ©§¥¨¨
cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza mixkfp zepaxwd

xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip gix" :zepaxwa

gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw mey

."dxayp gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d

,'d zceara ligzdl mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd

- mal z` dligz exayiy ilan

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza

'ied mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina

- c"eid ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd izy -

'd zxfgd :epiid "d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz 'de

d`zz 'd zxfgd :epiid "d`zz daeyz"e ;'ied my ly c"eil d`lir

daeyz `id - o`k xaecn dzece` daeyzd .'ied my ly e"`el

:d`zz,äàzz 'ä úBìòì,'ied my ly -dúìéôpî dîé÷äì ©£©¨¨©£¦¨¦§¦¨¨
ìà äìôðLze`xwpd ,zetilwd -àeäL ,íéðBöéçä'd zlitp - ¤¨§¨¤©¦¦¤

,mipevigd icil 'ied my ly d`zzøîàîk ,äðéëMä úeìb ãBñ¨©§¦¨§©£©
ì"æø10,"íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb" :,zelbd jeza -eðéäc- ©©¨¤¡§¦¨¦¨¤§©§

:dpeekd ,mc`d ly zipgexd dcearaäNòî äNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤©£¥
"íBãà",olvilÎ`pngx zexiara lykp -éLîîe ãéøBîì CíL- ¡¦©§¦§¨

,zetilwd jezaúðéça§¦©
úà äiçnä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§©¤¤

,BlL äîLð-çeø-Lôð- ¤¤©§¨¨¤
uevipd - "dpikyd zelb"

;zelba `ed eay iwl`d

jka z`hazn zelbd

dign ixd iwl`d uevipdy

,eznype egex ,eytp z`

Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤
,ätìwäî úéîäaä©§¥¦¥©§¦¨
,éìàîOä ììçaL BaìaL¤§¦¤¤¨¨©§¨¦

Ba úëìBnäytpd - ©¤¤
zehley dtilwde zindad

,ea,òLø BãBòaiptl - §¨¨
,daeyza xfgyúìLBîe¤¤

äpè÷ øéòa,sebd -,BlL ¨¦§©¨¤
dnype gex ,ytpdy ixd -

jeza zelba ze`vnp

ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd

uevipd mb zelba `vnp

,oze` dignd iwl`d.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðå- §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨
od ,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd

z` ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb

eizelert zeyrl ezexig`edeizelert zeyrl eilr mitek mb `l` ,

ly`peydwx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e .ieay `ed eiciay

,dnype gex ,ytpd z` zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba

.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezyBaì øaLpLëe§¤¦§¨¦
eãøtúéå ,àøçà àøèñå äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷azegek - §¦§§¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¦§¨§

,"`xg` `xhq"de dtilwdàéä ¯ 'eëmy ly d`zz 'd ze`d - ¦
,dpikyd `idy ,'iedøàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥

:øçà íB÷îa,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry ,ixd - §¨©¥
eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd

."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae

weqtd xne` okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y ina eli`e

lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a xacny)

.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil c`n

iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta

xabzdl ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex

xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
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íéøîà éèå÷éì
øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì

êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá

ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç
çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä

à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã
[íù æ"îøä 'éôáåàéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá

àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä
úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä

êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה

zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ט שלישי יום

,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

.oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all

ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y

jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler

e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn

xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtd lkl

.ala xi`ie ribi genay

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

maly "miwicv"a dfy

wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa

.dvex `edy dn lka egena

zlecba egena wnrziyke

dad` ekeza "cilei" - d"awd

m` mb .epnn d`xie d"awdl

oi` ,zepey zeaiq zngn

dad` "xevil" ezexyt`a

,eala zeybxene zeielb d`xie

oze` "xevil" leki `ed ,j`

dad` .eal zenelrzae egena

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el` d`xie

miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ,oky ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

zeevne dxez miiwl `ed mb leki z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e

"zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala"

.epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy ,l`xyin cg` lk alay d"awdl

oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd) ef dad` ielib myl

zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy itk - `l` ,zeppeazdd

ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea

- zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt`

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt`

áBø÷ ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦¨
éìà"'Bâå ãàî øácä E1y ,`id "c`n" dlnd zernyn -c`n ¥¤©¨¨§Ÿ§

.'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw

,`id "xacd jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa

ekeza "xevil" mc`d zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry

mixacd oiicr miperh - "dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad`

df oi`y ixd ,zewnrzde zeppeazd jkl dyexc m` ,oky ,xaqd

aexw"c`n,"éøöäøö÷ BzòcL éî óà ék ,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨¦©¦¤©§§¨¨
,'ä úòéãéaly ezlecba ,oda opeazdl ,dpade drici el dxqg - ¦¦©

,d"awd,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïéáäì áì Bì ïéàåegen - §¥¥§¨¦¦§ª©¥¨
itk min`zen mpi` eale

,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
ãáì Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨§©
oi`y cala ef `l -

ekeza xxerl ezexyt`a

zeybxen d`xie dad`

mb oi`y `l` ,ala

dad` xxerl ezexyt`a

iehia icil dp`azy d`xie

,cala ezpeazae egenaãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ
ìøîLitky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - ¦§Ÿ

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy

úBNòìå,miiwl -,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨
zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky -

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad`,Lnî Bááìáe åéôa,xnelk - §¦¦§¨©¨
m` ik ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit itl wx `l

,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen itl mb

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãa,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky

dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad`

zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide

el`klzebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly

'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk ácg` lk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

.dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin

!zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l`

o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina

lr xaecndad`ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn

iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy ick ,ef dad`

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd zxinya÷ø©
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úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
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יד.1. ל, דברים



סז zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ט שלישי יום

,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

.oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all

ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y

jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler

e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn

xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtd lkl

.ala xi`ie ribi genay

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

maly "miwicv"a dfy

wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa

.dvex `edy dn lka egena

zlecba egena wnrziyke

dad` ekeza "cilei" - d"awd

m` mb .epnn d`xie d"awdl

oi` ,zepey zeaiq zngn

dad` "xevil" ezexyt`a

,eala zeybxene zeielb d`xie

oze` "xevil" leki `ed ,j`

dad` .eal zenelrzae egena

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el` d`xie

miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ,oky ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

zeevne dxez miiwl `ed mb leki z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e

"zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala"

.epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy ,l`xyin cg` lk alay d"awdl

oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd) ef dad` ielib myl

zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy itk - `l` ,zeppeazdd

ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea

- zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt`

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt`

áBø÷ ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦¨
éìà"'Bâå ãàî øácä E1y ,`id "c`n" dlnd zernyn -c`n ¥¤©¨¨§Ÿ§

.'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw

,`id "xacd jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa

ekeza "xevil" mc`d zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry

mixacd oiicr miperh - "dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad`

df oi`y ixd ,zewnrzde zeppeazd jkl dyexc m` ,oky ,xaqd

aexw"c`n,"éøöäøö÷ BzòcL éî óà ék ,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨¦©¦¤©§§¨¨
,'ä úòéãéaly ezlecba ,oda opeazdl ,dpade drici el dxqg - ¦¦©

,d"awd,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïéáäì áì Bì ïéàåegen - §¥¥§¨¦¦§ª©¥¨
itk min`zen mpi` eale

,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
ãáì Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨§©
oi`y cala ef `l -

ekeza xxerl ezexyt`a

zeybxen d`xie dad`

mb oi`y `l` ,ala

dad` xxerl ezexyt`a

iehia icil dp`azy d`xie

,cala ezpeazae egenaãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ
ìøîLitky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - ¦§Ÿ

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy

úBNòìå,miiwl -,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨
zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky -

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad`,Lnî Bááìáe åéôa,xnelk - §¦¦§¨©¨
m` ik ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit itl wx `l

,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen itl mb

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãa,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky

dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad`

zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide

el`klzebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly

'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk ácg` lk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

.dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin

!zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l`

o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina

lr xaecndad`ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn

iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy ick ,ef dad`

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd zxinya÷ø©
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
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יד.1. ל, דברים



zahסח h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøvLBæ äáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe íéc÷äì C- ¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨
,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a,dðéðòådn - §¦§¨¨

ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly dzernyn

seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdldly

dpyie ;d"awd mr cg`zz

dkeza z`yepd dad`

,"ytpd zelk" ly ddink

zelkidl zytgn ytpdy

.dnecke ,d"awda llkidle

ly "ywean"d ,`eti` ,edn

?zxzeqnd dad`déàåC §¥
,eðì äMøé àéäcvik - ¦§ª¨¨

?dad` miyxeiéàåììëð C §¥¦§¨
.eìéçc íb dacvik - ¨©§¦

?d`xi mb ef dad`a zllkp

ick ,epcnly itk ,oky

zyxcp ,zexiarn xnyidl

xg`ne ,"d`xi" mb ixd

ef (zxzeqn) dad`ay

dxezd lk z` miiwl xyt`

zllek `idy ixd ,zeevnde

df xace - d`xi mb dkeza

cvike ji` ,oiadl epilr

?d`xi mb ef dad` zllek

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékmilha eid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl

xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæ-çeø-Lôð C §©¥¨§©§¦¤¤©
äMã÷c úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦¦§ª¨

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaLllba - ¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`d ekf ,mzcearmrxfn `edy in lky ,awrie wgvi mdx

gex ,ytp :zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz

,dnype,zeliv` :zenlerd zrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa

xyr - mler lkae ,miillk zenlere zebixcn drax` ,xen`k

gexd ,ytpd icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq

:df ixd ?dnypde.åéNòî éôëe Búâøãî éôk ãçàå ãçà ìëì- §¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
`edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk"

mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn xg`l envr z` jkfie "cari"

xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn - "aeh"l envr z` jted

.dnyp lyìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì elôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦§©¤©©¦§¥¦§¨¥
,äiNòc úeëìîc Lôðc Lôð íâeeæa CLîðmler ly "zekln" - ¦§¨§¦¨¤¤§¤¤§©§©£¦¨

mlerae .xzeia oezgzd mlerd ixd `ed diyrd mler .diyrd

;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd

oia dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae

.cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway lw"le ;ylyd

s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad ytp ,xnelk

dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d

:dyecway xzeia dpezgzdúMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòädbixcndn `id ef ytpy zexnl - ¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzdàéäL øçàî- ¥©©¤¦
,ytpdúBøéôñ øNòî¥¤¤§¦

,úBLBã÷,"llk" ixd miiw - §
`ed dyecwa xac lky

dbixcn lky ,zellkzda

okle ,zebixcnd lkn dlelk

àéädbixcnd mb - ¦
dyecwa xzeia dpezgzd

,diyrd mler lyäìeìk§¨
,ïlkîx`y lkn - ¦ª¨

ly zexitqde zebixcnd

,"diyr"äîëçî íb©¥¨§¨
,äiNòcdxitqd `idy - ©£¦¨

mlera xzeia dpeilrd

,diyrddëBúaL- ¤§¨
,"diyrc dnkg"aúLaìî§ª¤¤

,úeìéöàc úeëìîc äîëç̈§¨§©§©£¦
,oldl xaqeiy itk ,oky -

"zekln"d zxitq ,a"p wxta

,zeliv`d mler ly

zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd mlera dxi`ne zyalzn

"zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd xyr lk zelelk

ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn ,zeliv`c

zekln ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln

"dnkg"ay - ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c

:zeliv`c "zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly

dëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a -,úeìéöàc äîëç ¤§¨¨§¨©£¦
,dipydn zg` zelelk ,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky -

,zeliv`d mler ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linndaL- ¤¨
,zeliv`d mler ly "dnkg"aàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨

áéúëãk ,Lnî2,"õøà ãñé äîëça 'ä" :xe` - "dnkga 'd" - ©¨§¦§¦§¨§¨¨©¨¤
dxi`n "dnkg" - "ux` cqi dnkga" ;"dnkg"a xi`n seq oi`

zg` lk ,"ux`" enk "zekln" ,oky ,"ux`" z`xwpd "zekln"a

;xzeia dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra"úéNò äîëça ílk"å3. §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"a dxi`n "dnkg"y ,o`kn --Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨

äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëç úðéçáa Laìî àeä§ª¨¦§¦©¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤
,ìàøNiîly eznypa -cg` lkseqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin ¦¦§¨¥

- dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed recn .`ed jexa

.oldl "`ipz"d xiaqi,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -íò §¦©©¨§¨¤¨¦
,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà,"dnkg"a -úèMtúî ¥¨©§ª¨¨¦§©¤¤
dúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa,ziwl` zeiga -úðéçaî §¨§¦©¤¤ª¨§©£¨¦§¦©

,dìâø úðéça ãò dLàø,ytpay xzeia dpeilrd dbixcndn - Ÿ¨©§¦©©§¨
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íéøîà éèå÷éì
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, תהלים

hay '` iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט א' רביעי יום

,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå

,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd

.ytpd ly "lbx" z`xwpdáéúëãk4"äéìòa äiçz äîëçä" :- §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gek zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpdíéîòôìå]§¦§¨¦

ìàøNé éòLBt íéëéLîî,mdiclil -eéäL ãàî úBäBáb úBîLð ©§¦¦§¥¦§¨¥§¨§§Ÿ¤¨
,úBtìwä é÷îòaiptne - §¦§¥©§¦

el` zedeab zenyp zeid

iwnr" zeyxa ,iaya

"llk" ixde - "zetilwd

`a d"awd oi`"y ,epicia

"eizeixa mr 'ipexha5,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd icin mi`iven `l;ozeyxa

,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd

dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l`

rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp

zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd "miyeal"dn

dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn dcna zeig

dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlráeúkL Bîk§¤¨
:[íéìebìbä øôña,ixd §¥¤©¦§¦

zepeyd zebixcnay

`wecy dxew ,zenypay

,"l`xyi iryet" mixeda

.efk ddeab dnyp zkynp

,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr

.`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd ly "dnkg"d zpigaaye

qÎoi`Îxe`n d`xydd recn ,xac ly enrh xaqei oldl`id se

dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg" zpigaa `wec

."dpad"ne "lky"n

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
.eihxtlklrxaclk oiadlgekd`id "dpia"e ,"dpiadgek"ami`vnp

`id "dnkg"d eli`exewn."dpad"de "lky"dàéäå,"dnkg"d - §¦
àeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d-äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨

äðáääî äìòîì àéä¦§©§¨¥©£¨¨
.ïäì øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨¨¤

ì eäæåïBLdlnd zernyn- §¤§
,"äî çk" ¯ äîëç- ¨§¨Ÿ©¨

epnny gek `id "dnkg"

zlret `ide ,"lky"d raep

- jk mr cgie ."gek" xeza

`idy - "d"n" zpigaa `id

itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl

`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨

.ììk déa àñéôz äáLçî úéìclkye daygn oi`y - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨
.`ed jexa seq oi` xe` z` oiadle biydl ,"qetzl" mzexyt`ay

yalzi mday xcba mpi` "dpad"de "lky"d z` mieednd zegekd

z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky" ,oky ,`ed jexa seq oi` xe`

xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seq oi` xe`

.seq oi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnl `ed ,xen`ky

:epiax w"k oeylxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

'ixcnazg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`.byen epi`y gk - ,

,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad zcewpe

onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykexewn edf la` (

'rnl `vnpe qtzp epi`yepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byen

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìåmikiiy mpi`y dl`- §¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
,d"awd zlecba "dpad"le "lky"läðeîàäL ,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©¤¨¡¨

úòcä ïî äìòîì àéä¦§©§¨¦©©©
,äâOääå"dpen`d gek" - §©©¨¨

"lky"dy dn z` "hlew"

mileki mpi` "dpad"de

,biydlìëì ïéîàé éút" ék¦¤¦©£¦§¨
"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác6,- ¨¨§¨¨¦§

iciÎlr xac lk qtez iztd

ezqitzy ,ixd .ea dpen`d

ezpad iciÎlr `ly xac ly

.dpen` iciÎlr `id ,lkya

xac lr xaecnyk ,mxa

,eqtezl lbeqn lkydy

el oi` ,iztd ,`edy `l`

- "dpen`"a eqtez`edelky

eli`e .oexqg meyn jka yi

jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `idy zewl` zece` xaecnyk

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl" zxg`cala:"`ipz"d xne` jke .

úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâìe§©¥©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥
ììk déa àñéôz äáLçîmilbeqnd lkye daygn mey oi` - ©£¨¨§¦¨¥§¨
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

רבינו הזקן אמר: אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אויבערשטער גיט אונז גשמיות, 
מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען געבען 

דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ִמּיּות,  ׁשְ רּוְך הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַפע. ׁשֶ ְולּו ִמְנַחת ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ַמח ֶצֶדק"  הֹות. ַה"ּצֶ ה ַהּגָ ס – ֲחֵסִרים ַהְרּבֵ ְדּפָ ַמח ֶצֶדק" ַהּנִ ֶרְך ֱאמּוָנה( ְלַה"ּצֶ ֵסֶפר ַהֲחִקיָרה )ּדֶ ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ּשָׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 

למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור,  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ים,  ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ – ִלְהיֹות ּבְ
ְגֵלית ְוִחּבּוב  יק ִלּמּוד ּתֹוָרה ַהּנִ ֵאינֹו ַמְסּפִ ִניִמית. ׁשֶ ָנה ַהּפְ ּוָ ם ֶאל ַהּכַ ם ְוַדְעּתָ ִלּבָ ר ִיְהיּו ְמסּוִרים ּבְ ֲאׁשֶ

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ַהּקֶֹדׁש ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם  ֻנּסַ ַנז אֹו  ּכְ ח ַאׁשְ ֻנּסַ ֵלי  ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ ׁשֶ "ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ַאַנ"ׁש ]ַאְנׁשֵ
ִניִמית,  ָנָתּה ַהּפְ ִצּבּור ְוַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ל ֲאִמיַרת ּתְ ָרֵאל... ּוִבְפָרט ְלֹגֶדל ָהִעְנָין ׁשֶ ד ַאֲהַבת ִיׂשְ ִיְחיּו. ּוִמּצַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
רביעי

יום 
שלישי



היום יום . . . עו
ָכל ִמיֵני  ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ַהּנֹוֵגַע ִלְכַלל ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ר ֻיְקּבַ לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח )אינו 
הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת 
לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: יעדער מָאל 
איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל גלייך, ָאבער 

מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י ֹלא  ִעְנָין "ּכִ ר ּבְ ִמי ה'" ּגֹו', ַהְמַדּבֵ רּוׁש "ָוֵאָרא ּגֹו' ּוׁשְ ר: ַהּדְ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ
א: 'אֹור' הּוא  ַעם ָהָיה ֶזה אֹור ָחָדׁש. ֵהִגיב ַאּבָ ָכל ּפַ ַמח ֶצֶדק": ּבְ ְלׁשֹונֹו. ְוָאַמר ַה"ּצֶ אֹוֵמר אֹותֹו ּכִ

ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִמיד ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ ּתָ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ּשְׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים ֹרב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָהם,  ְוִהּגִ ֲעֵליֶהם  ִעּיּונֹו  ֵעין  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ׂשָ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ תקע"ב,  סֹוף  ַעד  תקנ"ו 
ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ יָמה  ְוִהְסּכִ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ ן ּתֹוָרֵתנּו  בּועֹות ְזַמן ַמּתַ ים ְלַחג ַהּשָׁ רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ה ּופּוִרים,  ַוֲחֻנּכָ י ַהּתֹוָרה  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ
יִרים  יר ַהּשִׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשֵׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ִיְתרֹו, ּוְקָצת ְלֶפַסח ּבְ
א ב'  ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ּומֹוֲעִדים ְוֹראׁש ַהּשָׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ָעִמים אֹור. ַעד ּכָ ּפְ
פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ ֹלא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ ַה"ּתֹוָרה אֹור".  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּנּוי ַהּשֵׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ּשֶׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם.  ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית ִמְתַצְמֶצֶמת ּכָ ּנֶ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ַעד ׁשֶ ֶרת ַעל ַהּנֶ ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ
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שבת 
קודש
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ה'תשע"ב טבת כ"ז ראשון יום מחר? לפרוע כשאפשר היום, לפרוע מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,ïîæì áBçä äéä íàå§¦¨¨©¦§©

.äòeáLa àlL òøté Z Bpîæa òáúå§¨©¦§©¦¨©¤Ÿ¦§¨

אמורה זו שהלכה עולה לזמן" החוב היה "ואם מהלשון

לא כאשר אך לפירעון, מועד נקבע מלכתחילה כאשר דוקא

בסמוך אפילו שפרע לטעון הלווה נאמן מועד, בפירוש נקבע

להלוואה.

היא הלוואה סתם זמן, נקבע לא כאשר הרי ראשונים: והקשו

לטעון נאמן הלווה אין זה באופן אף ומדוע יום לשלושים

יום? שלושים בתוך שפרע

הלוואה, בסתם התוספות: בשם מקובצת' ב'שיטה ותירץ

מחמת זאת, לעשות חייב שאינו אף לפרוע יקדים שהלווה יתכן

המלווה פירעון, זמן נקבע כאשר אך המלווה. כלפי איֿהנעימות

לפרוע ממהר אינו והלווה הזמן, לפני לתשלום כלל מצפה לא

הזמן. קודם

ה')והרא"ש סי' לזמן(שו"ת הלוואה המבקש אחר: באופן תירץ

נאמן אינו ולכן אז, עד מעות בידו יהיו שלא דעתו מגלה מסוים

חייב אינו אמנם הלוואה, בסתם אבל הזמן. קודם שפרע לטעון

בידו יהיו שלא בדעתו גילה לא אך יום, שלושים קודם לפרוע

קודם. שפרע לטעון ונאמן אז עד מעות

והלווה הפירעון זמן הגיע כאשר התירוצים, בין ונפקאֿמינה

הלווה חש אכן זה במקרה הראשון, הטעם לפי הארכה: ביקש

עליו שסיכמו הזמן הגיע כבר שהרי המלווה, כלפי איֿנעימות

הטעם לפי אך הזמן. קודם אף לפרוע משתדל ולפיכך בתחילה,

ואינו אז, עד מעות לו יהיו שלא גילה ההארכה בבקשת השני,

הזמן. קודם שפרע לומר נאמן

(raewd d"c .` ,d a"a xteq mzg)

ה'תשע"ב טבת כ"ח שני יום חוב בשטר המטבע קביעת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰áBç øèL àéöBnä©¦§©

áeúk äéä ;ìáa úBònî eäaâî Z ìááa áeúk äéäå ,Bøáç ìò©£¥§¨¨¨§¨¤©§¥¦§¨¤¨¨¨
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.eäaâî äåì äöøiM äî Z©¤¦§¤Ÿ¤©§¥

ב)בגמרא קי, בו(כתובות כתוב חבירו, על שטרֿחוב "המוציא :

ישראל', 'ארץ בו כתוב בבל. ממעות מגבהו 'בבל', [בשטר]

היכן פירוט [ללא סתם בו כתוב ישראל. ארץ ממעות מגבהו

בבל, ממעות מגבהו בבבל, [לגביה] הוציאו השטר], נכתב

כסף בו כתוב ישראל. ארץ ממעות מגבהו ישראל, בארץ הוציאו

מגבהו". לוה שירצה מה המטבע], פירוט [ללא סתם

מניחים התחייב, מטבע באיזה ידוע לא שאם מכאן

מקום. באותו הנוהג למטבע בהתאם היתה שההתחייבות

אם ידוע ולא מסוים סכום בשטר כתוב למשל, אם, ובימינו

- ישראל בארץ היה החיוב אם בדולרים, או בשקלים החיוב

תשלום נוהג בה במדינה היה החיוב ואם בשקלים, התחייב

בדולרים. הוא החיוב - בדולרים

כתוב כאשר דווקא שהדין לכאורה משמע הגמ' ומדברי

בשטר מוזכר לא המקום אם אך ההתחייבות, היתה היכן בשטר

תלוי הדבר אולם הגבייה, במקום הנוהג המטבע לפי גובים

ראשונים. במחלוקת

כתובות)הר"ן מסכת מקום,(בסוף בשטר מפורש לא שאם כתב

לפי נקבע diiabdהמטבע mewnפירוט אי את מפרשים כי

של במטבע חובו את לפרוע השתעבד שהלוה כסימן המקום

אם ובין המקורי החוב מסכום יותר יהיה אם (בין הגבייה מקום

דעתם ההלוואה, מקום את הזכירו לא וכאשר פחות), יהיה

הוכחה תועיל לא כרחך ועל הגבייה, מקום לפי להתחייב היתה

כנגד להשבע המלוה יצטרך לא וכן ההלוואה, למקום ביחס

שבמקום ממטבע קטנה במטבע היה שהחיוב הלוה טענת

מב,הגבייה חו"מ בש"ך עוד .לג)(וראה

לפי הוא החיוב הרמב"ם לדברי d`eelddאבל mewnאלא ,

מקום הסתם שמן מניחים ההלוואה מקום מהו ידוע אין שכאשר

ההלוואה. מקום הוא הגבייה

ה'תשע"ב טבת כ"ט שלישי יום הקרקע? את השביח מי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰óøèì àaL áBç ìòa©©¤¨¦§Ÿ

ànL :øîBà áBç ìòáe ,eðçaLä eðà :íéøîBà íéîBúé ,ïéîBúéä ïî¦©§¦§¦§¦¨¦§©§©©¥¤¨

.äéàø àéáäì íéîBúéä ìò Z çéaLä íëéáà£¦¤¦§¦©©©§¦§¨¦§¨¨

בגמרא מבואר ראיה להביא צריכים שהיתומים לכך הטעם

ב) קי, חוב,(ב"מ הבעל ע"י לגבייה עומדת והקרקע מאחר :

המוחזק הוא הבע"ח ולכן כגבויה, מעתה כבר אליה מתייחסים

ראיה. להביא מידו להוציא המבקשים היורשים ועל

בגמרא א)והנה, כד, לגבי(סוטה הלל ובית שמאי בית נחלקו

ומת ונסתרה פלוני, עם להסתר שלא בעלה בה שהתרה אשה

אינה הלל בית לדעת סוטה: מי להשקותה שהספיקו קודם בעלה

'המוציא כי היא, שטהורה ויימצא תיבדק לא אם כתובה נוטלת

כתובתה את נוטלת שמאי בית לדעת אך הראיה'. עליו מחברו

כגבוי – להגבות העומד 'שטר כי עליה, ההוכחה חובת ואין

א)דמי' כה, קודם(שם אפילו בנכסים מוחזק נחשב השטר ובעל

הבאים הבעל יורשי ועל ברשותה, נחשבים הנכסים ולכן הגביה.

שנטמאה. להוכיח הנכסים את ממנה להוציא

העומד ששטר הלל בית כדעת הלכה הרי קשה: ולכאורה

בדמי כמוחזקת נחשבת האשה אין כן ואם כגבוי, אינו להגבות

בקרקע? מוחזק הבעלֿחוב נחשב כאן ומדוע הכתובה,

מהראשונים שם)ויש ב"מ אמורים(רשב"א שהדברים שתירצו

חוב שהבעל היינו החוב, לגביית 'אפותיקי' שנעשתה בשדה

ולכן בדמים, לסלקו יכולים ואין בחובו השדה את לגבות יכול

שדה ייחד לא שהבעל בכתובה ואילו בשדה, כמוחזק נחשב

מוחזקת. נחשבת האשה אין כ'אפותיקי' מסויימת
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ה'תשע"ב טבת כ"ז ראשון יום מחר? לפרוע כשאפשר היום, לפרוע מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,ïîæì áBçä äéä íàå§¦¨¨©¦§©

.äòeáLa àlL òøté Z Bpîæa òáúå§¨©¦§©¦¨©¤Ÿ¦§¨

אמורה זו שהלכה עולה לזמן" החוב היה "ואם מהלשון

לא כאשר אך לפירעון, מועד נקבע מלכתחילה כאשר דוקא

בסמוך אפילו שפרע לטעון הלווה נאמן מועד, בפירוש נקבע

להלוואה.

היא הלוואה סתם זמן, נקבע לא כאשר הרי ראשונים: והקשו

לטעון נאמן הלווה אין זה באופן אף ומדוע יום לשלושים

יום? שלושים בתוך שפרע

הלוואה, בסתם התוספות: בשם מקובצת' ב'שיטה ותירץ

מחמת זאת, לעשות חייב שאינו אף לפרוע יקדים שהלווה יתכן

המלווה פירעון, זמן נקבע כאשר אך המלווה. כלפי איֿהנעימות

לפרוע ממהר אינו והלווה הזמן, לפני לתשלום כלל מצפה לא

הזמן. קודם

ה')והרא"ש סי' לזמן(שו"ת הלוואה המבקש אחר: באופן תירץ

נאמן אינו ולכן אז, עד מעות בידו יהיו שלא דעתו מגלה מסוים

חייב אינו אמנם הלוואה, בסתם אבל הזמן. קודם שפרע לטעון

בידו יהיו שלא בדעתו גילה לא אך יום, שלושים קודם לפרוע

קודם. שפרע לטעון ונאמן אז עד מעות

והלווה הפירעון זמן הגיע כאשר התירוצים, בין ונפקאֿמינה

הלווה חש אכן זה במקרה הראשון, הטעם לפי הארכה: ביקש

עליו שסיכמו הזמן הגיע כבר שהרי המלווה, כלפי איֿנעימות

הטעם לפי אך הזמן. קודם אף לפרוע משתדל ולפיכך בתחילה,

ואינו אז, עד מעות לו יהיו שלא גילה ההארכה בבקשת השני,

הזמן. קודם שפרע לומר נאמן

(raewd d"c .` ,d a"a xteq mzg)

ה'תשע"ב טבת כ"ח שני יום חוב בשטר המטבע קביעת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰áBç øèL àéöBnä©¦§©

áeúk äéä ;ìáa úBònî eäaâî Z ìááa áeúk äéäå ,Bøáç ìò©£¥§¨¨¨§¨¤©§¥¦§¨¤¨¨¨

úBònî úBaâì àa ...ìàøOé õøà úBònî eäaâî Z ìàøOé õøàa§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥¨¦§¦§

óñkî Bì áiç éðàL úBònäL :äålä ïòèå ,øèMä Ba àöiL íB÷nä©¨¤¨¨©§¨§¨©©Ÿ¤¤©¨¤£¦©¨¦¤¤

íúñ óñk Ba äéä .ìhéå äåìnä òáMé Z òaènä äfî úeçt àeäL¤¨¦¤©©§¥©¦¨©©©§¤§¦Ÿ¨¨¤¤§¨

.eäaâî äåì äöøiM äî Z©¤¦§¤Ÿ¤©§¥

ב)בגמרא קי, בו(כתובות כתוב חבירו, על שטרֿחוב "המוציא :

ישראל', 'ארץ בו כתוב בבל. ממעות מגבהו 'בבל', [בשטר]

היכן פירוט [ללא סתם בו כתוב ישראל. ארץ ממעות מגבהו

בבל, ממעות מגבהו בבבל, [לגביה] הוציאו השטר], נכתב

כסף בו כתוב ישראל. ארץ ממעות מגבהו ישראל, בארץ הוציאו

מגבהו". לוה שירצה מה המטבע], פירוט [ללא סתם

מניחים התחייב, מטבע באיזה ידוע לא שאם מכאן

מקום. באותו הנוהג למטבע בהתאם היתה שההתחייבות

אם ידוע ולא מסוים סכום בשטר כתוב למשל, אם, ובימינו

- ישראל בארץ היה החיוב אם בדולרים, או בשקלים החיוב

תשלום נוהג בה במדינה היה החיוב ואם בשקלים, התחייב

בדולרים. הוא החיוב - בדולרים

כתוב כאשר דווקא שהדין לכאורה משמע הגמ' ומדברי

בשטר מוזכר לא המקום אם אך ההתחייבות, היתה היכן בשטר

תלוי הדבר אולם הגבייה, במקום הנוהג המטבע לפי גובים

ראשונים. במחלוקת

כתובות)הר"ן מסכת מקום,(בסוף בשטר מפורש לא שאם כתב

לפי נקבע diiabdהמטבע mewnפירוט אי את מפרשים כי

של במטבע חובו את לפרוע השתעבד שהלוה כסימן המקום

אם ובין המקורי החוב מסכום יותר יהיה אם (בין הגבייה מקום

דעתם ההלוואה, מקום את הזכירו לא וכאשר פחות), יהיה

הוכחה תועיל לא כרחך ועל הגבייה, מקום לפי להתחייב היתה

כנגד להשבע המלוה יצטרך לא וכן ההלוואה, למקום ביחס

שבמקום ממטבע קטנה במטבע היה שהחיוב הלוה טענת

מב,הגבייה חו"מ בש"ך עוד .לג)(וראה

לפי הוא החיוב הרמב"ם לדברי d`eelddאבל mewnאלא ,

מקום הסתם שמן מניחים ההלוואה מקום מהו ידוע אין שכאשר

ההלוואה. מקום הוא הגבייה

ה'תשע"ב טבת כ"ט שלישי יום הקרקע? את השביח מי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰óøèì àaL áBç ìòa©©¤¨¦§Ÿ

ànL :øîBà áBç ìòáe ,eðçaLä eðà :íéøîBà íéîBúé ,ïéîBúéä ïî¦©§¦§¦§¦¨¦§©§©©¥¤¨

.äéàø àéáäì íéîBúéä ìò Z çéaLä íëéáà£¦¤¦§¦©©©§¦§¨¦§¨¨

בגמרא מבואר ראיה להביא צריכים שהיתומים לכך הטעם

ב) קי, חוב,(ב"מ הבעל ע"י לגבייה עומדת והקרקע מאחר :

המוחזק הוא הבע"ח ולכן כגבויה, מעתה כבר אליה מתייחסים

ראיה. להביא מידו להוציא המבקשים היורשים ועל

בגמרא א)והנה, כד, לגבי(סוטה הלל ובית שמאי בית נחלקו

ומת ונסתרה פלוני, עם להסתר שלא בעלה בה שהתרה אשה

אינה הלל בית לדעת סוטה: מי להשקותה שהספיקו קודם בעלה

'המוציא כי היא, שטהורה ויימצא תיבדק לא אם כתובה נוטלת

כתובתה את נוטלת שמאי בית לדעת אך הראיה'. עליו מחברו

כגבוי – להגבות העומד 'שטר כי עליה, ההוכחה חובת ואין

א)דמי' כה, קודם(שם אפילו בנכסים מוחזק נחשב השטר ובעל

הבאים הבעל יורשי ועל ברשותה, נחשבים הנכסים ולכן הגביה.

שנטמאה. להוכיח הנכסים את ממנה להוציא

העומד ששטר הלל בית כדעת הלכה הרי קשה: ולכאורה

בדמי כמוחזקת נחשבת האשה אין כן ואם כגבוי, אינו להגבות

בקרקע? מוחזק הבעלֿחוב נחשב כאן ומדוע הכתובה,

מהראשונים שם)ויש ב"מ אמורים(רשב"א שהדברים שתירצו

חוב שהבעל היינו החוב, לגביית 'אפותיקי' שנעשתה בשדה

ולכן בדמים, לסלקו יכולים ואין בחובו השדה את לגבות יכול

שדה ייחד לא שהבעל בכתובה ואילו בשדה, כמוחזק נחשב

מוחזקת. נחשבת האשה אין כ'אפותיקי' מסויימת



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כי ונראה ב'אפותיקי', שמדובר מזכיר אינו הרמב"ם אך

אין בכתובה זה ולפי מוחזק, הבע"ח נחשב אופן בכל לשיטתו

בספק, נתון הכתובה שעבוד עצם כי כמוחזקת נחשבת האשה

מודים היתומים כאן אך כתובתה. את והפסידה נטמאה שמא

ולכן השבח, לגבי רק הוא והויכוח הקרקע בשעבוד לבע"ח

סקכ"ג). קטו סי' (תומים מוחזק נחשב הבע"ח

ה'תשע"ב שבט א' רביעי יום לכתובה שטר בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ‰ÂÂÏ ‰ÂÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eäeáúkL øèL§¨¤§¨

íàå .íc÷î àeäL éðtî ,ìeñt Z Bì Ceîqä äìéla ízçðå ,íBia©§¤§©©©§¨©¨¨¦§¥¤ª§¨§¦

eðwL ét ìò óà ,eäeîúçå äìélä ñðëpL ãò ïéðòa íé÷eñò eéä̈£¦¨¦§¨©¤¦§©©©§¨©£¨©©¦¤¨

.øLk Z äìéla epnî¦¤©©§¨¨¥

א)בגמרא יח, דין(גיטין בית כמעשה כתובה שמואל, אמר :

ונחתמין היום] [בתאריך ביום נכתבין דין בית מעשה מה דמיא,

בלילה. ונחתמת ביום נכתבת כתובה אף [שאחריו], בלילה

היה בלילה. ונחתמה ביום נכתבה רב בר חייא רבי של כתובתו

כשמואל סובר שרב הוכחה זו ושאין דבר. להם אמר ולא רב שם

הכתובה ולכן ענין באותו עסוקים היו חייא רבי של במקרה כי

כשרה.

הרי"ף לדעת ההלכה: בפסק הראשונים ב)ונחלקו ח, (גיטין

ז)והרא"ש ב, שטרות(שם כשאר נחשבת שהכתובה כרב, הלכה

הרשב"א לדעת ואילו ענין. באותו עסוקים אם רק (שםוכשרה

כתובתיה) ד"ה א מיימוניותיח, ח)והגהות אות פ"י אישות הלכה(הל'

ביוםכשמו נכתבה ואם ביתֿדין כמעשה נחשבת שכתובה אל,

כשרה. בלילה ונחתמה

לרי"ף בפירושו הר"ן כתובה)וכתב ד"ה ב ח, הכלל(שם :

דוקא הוא כשר" ענין באותו d`eeldש"עסוקין ixhyaהכסף כי ,

אל יצאה שההלוואה קול יוצא לחתום שמוכנים וכיון משעבד,

נכתב בטרם הרי וכד', בקנין שמתחייב בשטרות אבל הפועל,

לא עוד כשהשטר מתחייב ובמה השתעבדות הייתה לא השטר

שיעבוד. כאן אין קול יוצא אם אף ולכן, נחתם?

'ואם שכתב ז"ל הרמב"ם על תמהני "ולפיכך הר"ן: וממשיך

מידו שקנו אע"פ וחתמוהו, הלילה שנכנס עד בענין עסוקין היו

חיוב"! בשטרי אפילו ומשמע כשר' בלילה,

ערוך יז)ובשלחן מג, מי(חו"מ "יש הר"ן: שיטת את הביא

דוקא היינו - כשר ענין באותו דעסוקין דאמרינן דהא שאומר

או בקנין מתחייב שהוא חיוב בשטרי אבל הלואה, בשטרי

הש"ך אך לא". לו)בשטר, הפוסקים(ס"ק משאר שמשמע כתב

כהר"ן. פסקו שלא

ה'תשע"ב שבט ב' חמישי יום בערכאות העולה שטר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBøèMä ìk̈©§¨

ç÷î éøèMî õeç ,ïéìeñt elà éøä Z íéáëBk éãáBò ïäéîúBçL¤§¥¤§¥¨¦£¥¥§¦¦¦§¥¤¨

.íéñøçk ïä éøä ...úBðzîe úBàãBä éøèL ...áBç éøèLå økîîe¦§¨§¦§¥¦§¥¨©¨£¥¥©£¨¦

וממכר במקח כמו ראיה, שטרי א. הן: שטרות סוגי שני

בכסף. נעשה כלל שבדרך הקנין על לראיה רק משמש שהשטר

בשטר נעשה הקנין עצם כלל שבדרך כבמתנה, קנין, שטרי ב.

וכדו'). לך' נתונה 'שדי בו, (וכתוב למקבל המתנה נותן שמוסר

של בערכאות העולים קנין) (שטרי מתנה בשטרי והנה,

ושואלת כשרים. שהם ב) י, (גיטין המשנה משמעות גויים,

כאשר הרי קנין, בהם נעשה ואיך הם כשרים מדוע הגמרא:

בעלמא? כחרס הוא כשרים בעדים חתום אינו השטר

'דינא כי כשר השטר א. כך: על נאמרו ביאורים ושני

תקף בערכאות שנעשה זה מתנה ששטר כיוון דינא'. דמלכותא

יש ב. ישראל. בדיני גם כשר הוא הרי המלכות, דיני פי על

עדים בו שחתומים מתנה ששטר כך במשנה הגרסה את לשנות

פסול. אכן גויים

מתנה ששטר בגמרא, השני כביאור כאן פסק הרמב"ם

של תוקף לו אין גויים, בו החתומים והעדים לקנין הנעשה

בערכאות העולה מתנה שטר פסלו מדוע להבין: וצריך שטר.

גזלה (הל' היא הלכה והרי בו חתומים גויים ועדים גויים של

דינא'? דמלכותא ש'דינא הי"א) פ"ה

משנה': ה'מגיד ומבאר

לתועלת שהם בדברים רק נאמר דינא' דמלכותא 'דינא

ולהנאתו, לתועלתו שהם חוקים או מסים ענייני כגון המלך,

שטר ולכן קובע המלך דין אין לחברו אדם שבין בדברים אבל

ישראל. בדיני תוקף לו אין בערכאות העולה

הר"ן ואיבעית)אך ד"ה הרי"ף, מדפי א ד, המלכות(גיטין שדין פירש

מתנה ושטר למלך, ותועלת הנאה בהם שאין בדברים גם דין

חוק נקבע שלא במקום רק תוקף לו אין בערכאות העולה

המלכות חוק שלפי במקום אבל מועיל, כזה ששטר המלכות

מ'דינא כשר בערכאות העולה מתנה שטר גם תקף, השטר

דמלכותא'.

ה'תשע"ב שבט ג' שישי יום שמא טענת טוען מול חשוד
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הטור הביא הרמב"ם שיטת מול יא)אל צב, סי' שיטת(חו"מ את

מדאורייתא שבועה מחויב והשומר מאחר ולדעתו ישעיה, רבינו

היה אם ורק לשלם, עליו חשוד, הוא כי להשבע יכול ואינו

אך שיטול. קודם להישבע הוא חייב ודאי טענת טוען התובע

אל השבועה חיוב חוזר להשבע יכול ואינו ספק שטוען כיון

משלם'. – להשבע יכול שאינו ו'מתוך השומר

הב"ח לפי(שם)ומבאר ישעיה ורבינו הרמב"ם מחלוקת את

התוספות שכנגדו)דברי ד"ה א ה, הנתבע(ב"מ כאשר מדוע שהקשו

ואין שכנגדו על השבועה את מטילים השבועה על חשוד

ללא התובע ויטול משלם', להשבע יכול שאינו 'מתוך אומרים

הוא כי להשבע יכול ואינו שבועה המחויב בנתבע כמו שבועה,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שבועה? ללא נוטל והתובע 'שמא' טענת טוען

שבועה ללא ליטול התובע על היה הדין מעיקר א) ותירצו:

יכול ואינו חשוד והוא שמאחר הנתבע לטובת תקנו חז"ל אך

ביודעם תביעות עליו לטפול כדי זאת שינצלו מי יהיו להישבע

התובע את חייבו ולכן לשלם ויאלץ להישבע ביכולתו שאין

רק נאמר משלם' להשבע יכול שאינו 'מתוך דין ב) להישבע.

טוען הוא כי עצמו, מצד להשבע יכול אינו הנתבע כאשר

להשבע מעוניין עצמו הוא הרי השבועה על בחשוד אך 'שמא',

לו. מניחים איננו ואנו

ישעיה: ורבינו הרמב"ם חלוקים ובזה

הנתבע על הדין שמעיקר הראשון, כתירוץ סובר ישעיה רבינו

עליו יטפלו שלא כדי התובע על שבועה שהטילו אלא לשלם

להימנע יכול שהרי בשומר שייך לא זה וחשש שווא, טענות

ועוד שבועה. חיוב לידי יגיע ולא שמירה, עצמו על מלקבל

כאן ואין נגנב או נאבד שהפיקדון במקרה רק באה שהשבועה

תורה דין על חכמים העמידו ובזה שווא, לתביעות גורף חשש

משלם. להישבע יכול שאינו שמתוך

מעוניין הנתבע שכאשר השני, כתירוץ סובר והרמב"ם

שיש אלא לשלם, לחייבו אין לו מניחים איננו ואנו להישבע

יכול אינו כאשר אך וייטול, שישבע התובע לטובת הפוכה תקנה

השומר. נפטר – בספק טוענו כי להישבע

ה'תשע"ב שבט ד' קודש שבת שראו? מה זוכרים העדים אין מתי
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באו לא אם דווקא הרמב"ם שלשיטת ביאר, משנה' ה'מגיד

שפרע, היסת בשבועת די הים) למדינת הלכו או מתו (כי העדים

סתירה זו ואין לשלם. חייב והכחישוהו העדים באו אם אבל

הקודמת הלוה(ה"ד)להלכה טענת והכחישו העדים באו אם שגם

העדים "אין כי כפרן הוחזק ולא פטור, ההלוואה את שפרע

הקודמת בהלכה כי בו", עדים שהם דבר אלא עדים`oiזוכרים

בעדים. היא ההלוואה כאן ואילו להלוואה

אינו והכחישוהו העדים באו אם שגם מבאר משנה' וה'כסף

מדייק וכך וייפטר. היסת שבועת ישבע אלא כפרן, מוחזק

כדי הוא בעדים שהצורך הרמב"ם מלשון גם משנה' ה'לחם

משנה' ה'מגיד כדברי ואם משבועה". אף ולהפטר דבריו "לברר

טענתו את יכחישו אם לשלם לחייבו כדי גם נחוצים העדים הרי

שפרע!

מוחזק אינו שהלווה הרמב"ם, לדעת משנה': ה'כסף ומוסיף

ש"אין משום זהו הלוה, את מכחישים העדים אם גם כפרן

אותם שהזמינו (היינו בו" עדים שהם דבר אלא זוכרין העדים

עדים להיות אותם ייחדו שאם כן, אם ויוצא לדבר). עדים להיות

ויצטרך כפרן יוחזק בפניהם, פרע לא שהלוה ויטענו להלוואה

הרמב"ם וכלשון דבר(בה"ד)לשלם, אלא זוכרים העדים "שאין

זוכרים. הם הרי בו עדים שהם שדבר היינו בו", עדים שהם

סופר' מ')וה'כתב סי' ה'מגיד(אה"ע דברי בהסברת מוסיף

משנה':

שלפנינו, טענתeidyבהלכה מתקבלת לא להלוואה, עדים

לומר ואין אותו, מכחישים הם כאשר עדים בפני שפרע הלוה

היות כי לעדות, מוכנים היו שלא כיון זוכרים אינם שהעדים

את להכין משתדל הלוה היה עדים בפני הייתה שהלוואה

טוען כאשר ולכן, עדים. להיות ההלוואה בהחזרת הנוכחים

אבל כפרן. הוחזק אותו, מכחישים והם העדים בפני שפרע

הקודמת לly`בהלכה עדים הלוההיו טענת מתקבלת הלוואה

אותו, מכחישים שמביא העדים אם אף עדים' בפני 'פרעתיך

שההלוואה וכשם לעדות, הוזמנו אם רק זוכרים שהעדים כיון

הלוה גם כך נאמנותו, על סמך והמלווה עדים בפני נעשתה לא

לעדות. להכינם טרח ולא המלווה נאמנות על סמך
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שבועה? ללא נוטל והתובע 'שמא' טענת טוען

שבועה ללא ליטול התובע על היה הדין מעיקר א) ותירצו:

יכול ואינו חשוד והוא שמאחר הנתבע לטובת תקנו חז"ל אך

ביודעם תביעות עליו לטפול כדי זאת שינצלו מי יהיו להישבע

התובע את חייבו ולכן לשלם ויאלץ להישבע ביכולתו שאין

רק נאמר משלם' להשבע יכול שאינו 'מתוך דין ב) להישבע.

טוען הוא כי עצמו, מצד להשבע יכול אינו הנתבע כאשר

להשבע מעוניין עצמו הוא הרי השבועה על בחשוד אך 'שמא',

לו. מניחים איננו ואנו

ישעיה: ורבינו הרמב"ם חלוקים ובזה

הנתבע על הדין שמעיקר הראשון, כתירוץ סובר ישעיה רבינו

עליו יטפלו שלא כדי התובע על שבועה שהטילו אלא לשלם

להימנע יכול שהרי בשומר שייך לא זה וחשש שווא, טענות

ועוד שבועה. חיוב לידי יגיע ולא שמירה, עצמו על מלקבל

כאן ואין נגנב או נאבד שהפיקדון במקרה רק באה שהשבועה

תורה דין על חכמים העמידו ובזה שווא, לתביעות גורף חשש

משלם. להישבע יכול שאינו שמתוך

מעוניין הנתבע שכאשר השני, כתירוץ סובר והרמב"ם

שיש אלא לשלם, לחייבו אין לו מניחים איננו ואנו להישבע

יכול אינו כאשר אך וייטול, שישבע התובע לטובת הפוכה תקנה

השומר. נפטר – בספק טוענו כי להישבע

ה'תשע"ב שבט ד' קודש שבת שראו? מה זוכרים העדים אין מתי
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באו לא אם דווקא הרמב"ם שלשיטת ביאר, משנה' ה'מגיד

שפרע, היסת בשבועת די הים) למדינת הלכו או מתו (כי העדים

סתירה זו ואין לשלם. חייב והכחישוהו העדים באו אם אבל

הקודמת הלוה(ה"ד)להלכה טענת והכחישו העדים באו אם שגם

העדים "אין כי כפרן הוחזק ולא פטור, ההלוואה את שפרע

הקודמת בהלכה כי בו", עדים שהם דבר אלא עדים`oiזוכרים

בעדים. היא ההלוואה כאן ואילו להלוואה

אינו והכחישוהו העדים באו אם שגם מבאר משנה' וה'כסף

מדייק וכך וייפטר. היסת שבועת ישבע אלא כפרן, מוחזק

כדי הוא בעדים שהצורך הרמב"ם מלשון גם משנה' ה'לחם

משנה' ה'מגיד כדברי ואם משבועה". אף ולהפטר דבריו "לברר

טענתו את יכחישו אם לשלם לחייבו כדי גם נחוצים העדים הרי

שפרע!

מוחזק אינו שהלווה הרמב"ם, לדעת משנה': ה'כסף ומוסיף

ש"אין משום זהו הלוה, את מכחישים העדים אם גם כפרן

אותם שהזמינו (היינו בו" עדים שהם דבר אלא זוכרין העדים

עדים להיות אותם ייחדו שאם כן, אם ויוצא לדבר). עדים להיות

ויצטרך כפרן יוחזק בפניהם, פרע לא שהלוה ויטענו להלוואה

הרמב"ם וכלשון דבר(בה"ד)לשלם, אלא זוכרים העדים "שאין

זוכרים. הם הרי בו עדים שהם שדבר היינו בו", עדים שהם

סופר' מ')וה'כתב סי' ה'מגיד(אה"ע דברי בהסברת מוסיף

משנה':

שלפנינו, טענתeidyבהלכה מתקבלת לא להלוואה, עדים

לומר ואין אותו, מכחישים הם כאשר עדים בפני שפרע הלוה

היות כי לעדות, מוכנים היו שלא כיון זוכרים אינם שהעדים

את להכין משתדל הלוה היה עדים בפני הייתה שהלוואה

טוען כאשר ולכן, עדים. להיות ההלוואה בהחזרת הנוכחים

אבל כפרן. הוחזק אותו, מכחישים והם העדים בפני שפרע

הקודמת לly`בהלכה עדים הלוההיו טענת מתקבלת הלוואה

אותו, מכחישים שמביא העדים אם אף עדים' בפני 'פרעתיך

שההלוואה וכשם לעדות, הוזמנו אם רק זוכרים שהעדים כיון

הלוה גם כך נאמנותו, על סמך והמלווה עדים בפני נעשתה לא

לעדות. להכינם טרח ולא המלווה נאמנות על סמך

אגרות קודש
 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה יוסף חיים שי' הכהן וזו' תי'

שלום וברכה!

... מהנכון הי' להתוודע ע"ד האפשרית להדפיס בכל שבוע מאמר בעניני השבוע, באחד ממכ"ע 

הנדפסים בפריסקא, ונקראים ע"י אחב"י. מובן שבאם אין בזה ענין נתינת הכשר להאסור ע"פ שו"ע, ז.א. 

באם אין העתון של כפירה או שנדפס בשבת, אבל בטח יש לסדר בשלילת חששות האלו, וחשיבות הדבר 

בודאי שאין צריך ביאור נוסף.

כן מוסג"פ העתק מכתבי להדינער של תומכי תמימים כמובן ע"מ לנצל רק הרעיון במלאכתו הוא 

מלאכת הקדש.

בברכה להצלחה ולבשו"ט.
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לוה‡. ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא אם2מלוה : ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּולהֹודיעֹו אליו לׁשלח ּדין ּבית ּבּדין3יכֹולין עּמֹו ׁשּיעמד עד ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ

לֹו ּומֹודיעין ׁשֹולחין ּבמהרה4- להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם ;5 ְְְְְִִִִִִִֵֶָָ
ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה אֹומרים ּבין6- הּקרקע מן ּבין מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלים, ּתּקנת7מן זה ודין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
מעֹותיו8חכמים נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ויֹוׁשב והֹול חברֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשל
לוין .9ּבפני ְִִֵֹ

ׁשּלא·. יּפרע ּכ ואחר ּדין לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּבידֹו הּׁשטר לקּים - ראׁשֹונה ראיה ׁשנּיה10ּבפניו: ראיה . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

ּבכאן מצּוי ואינֹו אחרת, ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל לעמד11- ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפלֹוני ׁשל נכסים ׁשאּלּו - ׁשליׁשית ראיה ּבּדין. הּלוה12עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ֵהם.

וא13מלוה‚. ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית זהׁשּבא מר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּוא ּפלֹוני ׁשל חֹובי14מׁשּכֹונֹו ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

לוה ׁשּיבֹוא עד המּתן לֹו: לֹומר נזקקין ּדין ּבית אין -15 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לקּוח לֹומר: רֹוצה ׁשאם אֹומר16ויטען; - ּבידי .17הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּבכּמה לוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו עצה לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומּׂשיאין
הּלוה18נמּכר ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את הּמלוה וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ

ּתחּלה19והּמלוה הּלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה,20, מלוה ׁשּמת ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
והּוא לֹומר:21הֹואיל רצה ואּלּו ידֹו, ּׁשּתחת מּמה נפרע ְְְִִִִֶַַַַָָָָ

נׁשּבע זה הרי אֹומר, - ּבידי הּוא חפץ22לקּוח ּבנקיטת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל ּכדר נׁשּבע23ונֹוטל, אינֹו מה ּומּפני . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מׁשּכֹון24הּסת ׁשל עצמֹו על נׁשּבע ׁשאינֹו לפי על25? אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּלֹוקח ׁשאּלּו26הּממֹון אּתה27. זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אבל ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - לי נתּתֹו אּתה לי, 28מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
על ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וקבע1) חבירו את מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד המשכון על מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר
במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה ודין הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן פח.2)לו בכתובות נחמן כגון3)כרב

קרוב. במקום בתרא4)שהיה בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו עד קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין
את תובע אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו קעד.).

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה טז).5)הלווה הלכה אישות מהלכות ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום שהיה כגון,
תוך ויחזור השליח שילך בכדי אם דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש, הרשב"א בו נחלקו המרחק? הוא ומה
משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר ואם מודיעים, - יום שלושים

חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן משנה, לי6)ולחם יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
במקומו טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד פרק לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי שלא

פז.). שם רש"י פי על פח. ודווקא7)(כתובות כב:). (ערכין המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר ללווה לו יש שמא
גובין אין ראייה, כל בלא פרעתי לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן הלווה היה אם אבל חוששים, אין לשובר

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען היה בפנינו היה אילו שמא בפניו, שם.8)שלא כסף9)כתובות מלהלוות יימנעו
לגבות. יוכלו ולא למרחקים יצאו שמא קיימו10)לנצרכים, תנאי: גבי יט:) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא

השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו בפרק לדין). (ובואו לדינא וחותו מהלך11)שטרייכו תוך היינו, קרוב במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם משנה (כסף יום משנה).12)שלושים (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר שהמשכון14)עיין ו, הלכה ג פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו וכבר
הריב"ש). בשם משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים - יום שלושים עד אצלו ללווה15)מניחו שנודיע עד פירוש,

נגדית. טענה לו יש שמא ידוע16)- הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל עשויים שאינם מדברים שהוא וכגון,
ונטען. טוען מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון בתורת לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי

בסמוך.17) רבינו שמבאר כמו ובשבועה, להאמינו יש דין18)לפיכך, בית ששמוהו השומא מן ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך שולחן הריב"ש, בשם משנה של19)(כסף משכונו זה ואמר: היורש ובא

אבא. אצל (פרק20)פלוני לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל נשבע היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,
להישבע, המלווה נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי נוטלין מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג), י"ז
אביהם). יד תחת כגבוי היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו שאני משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ִַואין

המשכון.21) על המלווה של להלן22)היורש כמבואר היורשים שבועת (כנוסחת פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:
ב). י"ז הגאונים.23)פרק דעת היא מלהחזירו.24)כן להיפטר כדי אלא ליטול כדי לא נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי

הנשבעים25) ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את וליטול למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על טוען אינו
משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים לו26)ונוטלים חב שפלוני היינו,

המשכון. מן להיפרע רוצה והוא משנה).27)- (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, למה28)הגירסה הטעם המשך הוא זה
חפץ. בנקיטת נשבע

dele deln zekld - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבׁשבּועה אּלא לּטל יכֹול אינֹו - וכּמה והֹואיל29ּכּמה ואין30; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
עליו לי יׁש לֹומר: נאמן - הּוא ׁשּלי לֹומר: ויכֹול עדים, ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

עצמּה ּבּׁשבּועה ,וכ עדים31ּכ ׁשם היּו אם נׁשּבע ׁשהיה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אּלא מּׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין מׁשּכֹון. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

מּממֹון ּׁשּטען.32לפטרֹו מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אנס,33הּמלוה„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ואמר34ׁשהרי , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
סלע ולוה35הּמלוה: ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וסלע עליו הלויתני סלע הּמלוה36אֹומר: הרי - ׁשוה היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתחּלה הּׁשֹומרין37נׁשּבע והּלוה38ׁשבּועת ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּסת הּמלוה39נׁשּבע אמר ונפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה :40ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וׁשקל עליו הלויתי ׁשוה41סלע סלע42היה אֹומר: והּלוה , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשוה היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו הּמלוה43הלויתני יּׁשבע - ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו היה44ּתחּלה ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּלוה אמר הּדינר. ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי סלע45ׁשוה, : ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּוׁשּתים עליו סלע46הלויתני אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וסל עליו ּברׁשּותֹו,הלויתי ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה ע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשבּועתֹו הּלוה47וכֹולל אמר החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון :48ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ּוׁשּתים עליו הלויתני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָסלע
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה דינרין וחמּׁשה עליו ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהלויתי

ויכלל דינרים,49ּברׁשּותֹו, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי סלע הּדינר. ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָויׁשּלם

מלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע איני אֹומר: ּברׁשּותֹו,50והּלוה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ּבׁשבּועתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוכֹולל
אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהחֹוב;

ּפרעֹו51ּפרעֹו לא ׁשוה,52אם היה ּוׁשּתים עליו הלויתני סלע . ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע איני אֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּמלוה
אפּלּו החֹוב על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּברׁשּותֹו,

ּבכלּום עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ויּפטר; אחת, אם53ּפרּוטה אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ׁשהיה יֹודע אני הּמלוה: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר

ּכּמה ּבלא54יֹודע הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם זה הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
איני55ׁשבּועה וחמּׁשים ּבידי ל יׁש חמּׁשים ׁשאמר: ּכמי ; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

להּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא ּכמֹו56יֹודע, , ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ
להחרים57ׁשּיתּבאר לֹו ויׁש ׁשקרעל58. ׁשּטֹוען .59מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
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משנה29) (מגיד דלקוח מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים בידו, שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת
סח). קטן סעיף עב סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת -30)ועיין חפץ בנקיטת נשבע עדים היו שאם וכן, והואיל כלומר,
שם). ש"ך משנה, מגיד פי (על וכו' עדים שם אין אפילו באות31)מעתה אבל וכך כך עליו לו יש לומר נאמן שבועהכלומר, ה

על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים, שם אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו אם נשבע שהיה עצמה
שם ובביאורנו ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש. הר"י וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו, משיב זה

משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (ראה32)(כן בידי הוא דלקוח במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
על מחולקים והמלווה הלווה היו שאם - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא
בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון, של דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון, שעל המלוה ִסכום

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא שבועות33)(בבא משנה
שכר.34)מג. שומר - המשכון על שהמלווה א, הלכה שכירות מהלכות י דינרים.35)בפרק בכתבֿיד.36)ארבעה הוא וכן
ויוציא37) (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה יישבע אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע כן ואחרי בראשונה,

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי (על לבטלה - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה) השומר,38)הלה על חכמים שהטילו
שאלה מהלכות ו בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו, שאינו חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו

לד.). מציעא (בבא א הלכה בכול.39)ופיקדון כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע דינרים.42)חצי שני ותובע
אחד.43) דינר לך מודה44)ומגיע ככל התורה, מן סלעים.46)שם.45)במקצת.שבועה שעליו47)שני השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, כופר מדין במקצת,49)שם.48)להישבע מודה מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו
החמורה על אותו שמשביעים שבועות שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת מודה של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה
על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש שקיים עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א בפרק להלן כמבואר תחילה,
ברשותו. אינו לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב. סימן הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה בלא שוויו

מה). קטן סעיף שם ש"ך המבואר50)ועיין פי על לרבינו לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה לא זו הלכה
ט). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני הלוויתני שהאומר קיח. קמא בבא במשנה

המשכון.51) כמבואר52)באבידת שבועה בלא ליטול למלווה לו יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר וכל
(מגיד שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע, לו יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם) ונטען טוען (בהלכות

שאינו53)משנה). היסת נשבע היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע איני אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב גלגול מדין אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר אינו54)יודע אלא בתשלומים עצמו חייב הרי

חייב. הוא כמה הלווה.55)יודע חמישים57)שמשלם.56)מצד (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען טוען מהלכות ד פרק להלן
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו במקצת שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים בידי לך יש

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם כךלפיכך אומר הפיקדון "בעל ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה שם),
שבועות בחידושיו מיגאש ר"י (ראה הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא ישלם יודע איני אומר והשומר הוא וכך
ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים דומה שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם והראב"ד ז"ל". ורבו מג:)

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שאלה ראב"ד (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע לו שם.58)היה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא



פי dele deln zekld - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבׁשבּועה אּלא לּטל יכֹול אינֹו - וכּמה והֹואיל29ּכּמה ואין30; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
עליו לי יׁש לֹומר: נאמן - הּוא ׁשּלי לֹומר: ויכֹול עדים, ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

עצמּה ּבּׁשבּועה ,וכ עדים31ּכ ׁשם היּו אם נׁשּבע ׁשהיה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אּלא מּׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין מׁשּכֹון. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

מּממֹון ּׁשּטען.32לפטרֹו מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אנס,33הּמלוה„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ואמר34ׁשהרי , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
סלע ולוה35הּמלוה: ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וסלע עליו הלויתני סלע הּמלוה36אֹומר: הרי - ׁשוה היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתחּלה הּׁשֹומרין37נׁשּבע והּלוה38ׁשבּועת ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּסת הּמלוה39נׁשּבע אמר ונפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה :40ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וׁשקל עליו הלויתי ׁשוה41סלע סלע42היה אֹומר: והּלוה , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשוה היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו הּמלוה43הלויתני יּׁשבע - ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו היה44ּתחּלה ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּלוה אמר הּדינר. ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי סלע45ׁשוה, : ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּוׁשּתים עליו סלע46הלויתני אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וסל עליו ּברׁשּותֹו,הלויתי ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה ע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשבּועתֹו הּלוה47וכֹולל אמר החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון :48ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ּוׁשּתים עליו הלויתני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָסלע
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה דינרין וחמּׁשה עליו ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהלויתי

ויכלל דינרים,49ּברׁשּותֹו, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי סלע הּדינר. ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָויׁשּלם

מלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע איני אֹומר: ּברׁשּותֹו,50והּלוה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ּבׁשבּועתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוכֹולל
אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהחֹוב;

ּפרעֹו51ּפרעֹו לא ׁשוה,52אם היה ּוׁשּתים עליו הלויתני סלע . ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע איני אֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּמלוה
אפּלּו החֹוב על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּברׁשּותֹו,

ּבכלּום עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ויּפטר; אחת, אם53ּפרּוטה אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ׁשהיה יֹודע אני הּמלוה: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר

ּכּמה ּבלא54יֹודע הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם זה הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
איני55ׁשבּועה וחמּׁשים ּבידי ל יׁש חמּׁשים ׁשאמר: ּכמי ; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

להּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא ּכמֹו56יֹודע, , ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ
להחרים57ׁשּיתּבאר לֹו ויׁש ׁשקרעל58. ׁשּטֹוען .59מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
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משנה29) (מגיד דלקוח מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים בידו, שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת
סח). קטן סעיף עב סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת -30)ועיין חפץ בנקיטת נשבע עדים היו שאם וכן, והואיל כלומר,
שם). ש"ך משנה, מגיד פי (על וכו' עדים שם אין אפילו באות31)מעתה אבל וכך כך עליו לו יש לומר נאמן שבועהכלומר, ה

על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים, שם אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו אם נשבע שהיה עצמה
שם ובביאורנו ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש. הר"י וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו, משיב זה

משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (ראה32)(כן בידי הוא דלקוח במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
על מחולקים והמלווה הלווה היו שאם - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא
בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון, של דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון, שעל המלוה ִסכום

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא שבועות33)(בבא משנה
שכר.34)מג. שומר - המשכון על שהמלווה א, הלכה שכירות מהלכות י דינרים.35)בפרק בכתבֿיד.36)ארבעה הוא וכן
ויוציא37) (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה יישבע אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע כן ואחרי בראשונה,

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי (על לבטלה - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה) השומר,38)הלה על חכמים שהטילו
שאלה מהלכות ו בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו, שאינו חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו

לד.). מציעא (בבא א הלכה בכול.39)ופיקדון כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע דינרים.42)חצי שני ותובע
אחד.43) דינר לך מודה44)ומגיע ככל התורה, מן סלעים.46)שם.45)במקצת.שבועה שעליו47)שני השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, כופר מדין במקצת,49)שם.48)להישבע מודה מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו
החמורה על אותו שמשביעים שבועות שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת מודה של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה
על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש שקיים עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א בפרק להלן כמבואר תחילה,
ברשותו. אינו לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב. סימן הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה בלא שוויו

מה). קטן סעיף שם ש"ך המבואר50)ועיין פי על לרבינו לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה לא זו הלכה
ט). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני הלוויתני שהאומר קיח. קמא בבא במשנה

המשכון.51) כמבואר52)באבידת שבועה בלא ליטול למלווה לו יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר וכל
(מגיד שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע, לו יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם) ונטען טוען (בהלכות

שאינו53)משנה). היסת נשבע היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע איני אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב גלגול מדין אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר אינו54)יודע אלא בתשלומים עצמו חייב הרי

חייב. הוא כמה הלווה.55)יודע חמישים57)שמשלם.56)מצד (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען טוען מהלכות ד פרק להלן
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו במקצת שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים בידי לך יש

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם כךלפיכך אומר הפיקדון "בעל ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה שם),
שבועות בחידושיו מיגאש ר"י (ראה הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא ישלם יודע איני אומר והשומר הוא וכך
ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים דומה שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם והראב"ד ז"ל". ורבו מג:)

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שאלה ראב"ד (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע לו שם.58)היה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא
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ׁשּלא‰. ּפי על אף לפרעֹו, זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה
לתבעֹו יכֹול אינֹו - מּידֹו ּבמלוה60קנּו ּבין הּזמן; סֹוף עד ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון, על ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר ּבמלוה ּבין ּפה ּבין61על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לוה מלוה62ׁשּמת ּוסתם מלוה. ׁשּמת יֹום63ּבין ׁשלׁשים -64, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּיתּבע התנה ואם הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
הּוא ממֹון ׁשּתנאי ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה זמן .65ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

.Âוהּלוה ׁשּקבעּתי, הּזמן סֹוף הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען
הּסת נׁשּבע הּלוה - קבעּת ימים עּׂשרה עד ואם66אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
הּטענֹות.67הּתֹורה ּכׁשאר , ְְִַַָָָ

עּׂשרה אֹומר: וזה הּזמן, מן נׁשאר ימים חמּׁשה אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
החמּׁשה סֹוף עד עֹוד המּתן לּמלוה: אֹומרים ויּׁשבע68- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר ְֲִִִֵֶֶַָָהּסת
.Êּבׁשטר הּמלוה -69היתה לי קבעּת ׁשּזמן הּלוה: וטען , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו קבע ׁשּלא הּסת חֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי, ויּטליראה זמן, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּיד .70הּמלוה ְִִַָָ

.Áאת71הּמלוה הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל לּתבע נּתנה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
חּיב אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחברֹו
ּבּמדּבר לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו 72לפרע ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

אֹומר - רצה ואם מקּבל, - רצה אם הּמלוה: ּביד הרׁשּות -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
והרי ּבּיּׁשּוב. ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע איני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו:

ּבּיּׁשּוב. ׁשּיפרעּנּו עד ּברׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶַַָהן

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשהּוא‡. ׁשטרֹו על מעיד אחד ׁשעד אֹו ׁשטרֹו, את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּפֹוגם
הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרּוע,
אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּנפרע
ואחר הּׁשבע ּכׁשּיתּבע: לֹו ואֹומר ּתֹורה. ׁשל ּכעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשבּועה
ׁשּלא יּפרע - ּבזמּנֹו ותבע לזמן, החֹוב היה ואם ּתּטל. ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא - זמּנֹו עבר ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבׁשבּועה;
אֹו·. זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרים - ּכלּום ּפרעּת לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,

- ויּטל ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּלם
ׁשּלא אֹו ּכלּום ּפרעֹו ׁשּלא חפץ ּבנקיטת אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹמׁשּביעין
ּתלמיד הּמלוה היה ואם יּטל. ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין - ְְִִִֵָָָָחכם
מזּיף‚. ׁשטר ואֹומר: טֹוען והּלוה מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהֹוציא

רּבית זה ׁשחֹוב ׁשּטען אֹו זה, ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא
ׁשאמר: אֹו אמנה, ׁשטר ׁשהּוא ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשאם טענה, טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו לויתי, ולא ללוֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכתבּתי
ּבׁשטרֹו, עֹומד והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר ּבעל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
הרי - ויּטל לי יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואֹומר
הּׁשטר ּבעל ׁשחּיב ׁשהֹורה, מי יׁש הּגאֹונים: ּבין מחלקת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹזֹו
ורּבֹותי ׁשּפרעֹו; עליו ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּׁשבע
ׁשּפרעֹו הּלוה עליו טען אם אּלא הּמלוה יּׁשבע ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהֹורּו,
אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבלבד,
יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל הימּנּו ּכל לא - ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּטענֹות
יחזיר - יֹודה ׁשאם ׁשּירצה, ּבּמה הּמלוה על יטען ּכ ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָואחר

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. יּׁשבע - ּכפר ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו,
נפרעּתי„. לא אֹומר: מלוה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹהּמֹוציא

ׁשּפרעֹו מעידים והעדים מחצה, ּפרעּתי אֹומר: ולוה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
ואינֹו ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּכּלֹו
גֹובה הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני אבדה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמׁשיב
על אנּו אֹומרים: הּלקֹוחֹות ׁשהרי חֹורין; מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה

זה. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹהעדים
הּלוה:‰. ואמר לקּימֹו, יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהֹוציא

הּוא, אמנה אֹו ּפרעּתיו, אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני ְְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָאמת
הֹואיל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לויתי, לא ועדין ללוֹות ּכתבּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹאֹו
- נתקּים מּפיו והרי מעֹולם, דברים היּו לא אמר: רצה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹואם

ויּפ הּסת ויּׁשבע נאמן, זה אחרהרי הּמלוה קּימֹו ואם טר. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - ּדין ּבבית ְְְֲִִֵֵַָָָּכ

.Âּומעֹולם הּוא מזּיף הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
ּכן הּמלוה: ואמר הּוא, אמנה ׁשטר אֹו ּכתבּתיו, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלא
ׁשהּמלוה ּפי על אף ואבד; לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדברים,
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הזמן.60) תוך לתובעו יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו", השביעית אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
פה.61) על מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון על במלווה עסקינן במאי "הכא א62)שם פרק השווה

ה. הלכה ופיקדון שאלה קבוע.63)מהלכות מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת משלושים64)בלא בפחות לתובעו יכול אינו
שם). (מכות קיים.65)יום בממון תנאי הפירעון)66)וכל (זמן זמן של תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין

ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב שהוא פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון ערך הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו
נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה אדם כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן אומר והוא יום שלושים

משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין יום ל' ועד מקום67)מכאן "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים כי68)ששני

בינ יודה ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי משנה).אף (כסף מיותרת השבועה ונמצאה זמן.69)תיים בו ואין
מייד.70) וייטול תימן: יד קיח.71)בכתב קמא משנה),72)בבא במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן ביישוב כשהלווהו המדובר

להלן. רבינו מלשון נראה כולו1)וכן הוא פרוע ואומר חבירו על שטר מוציא ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר
פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא, מזוייף שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים מחצה פרעתי או
והלווה בידך לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר, אוחזים ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני בפני

פרוע. והוא עלי שטר בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר

dele deln zekld - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהרי מזּיף, אינֹו אמר: רצה ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא
הּלוה נׁשּבע אּלא ּכלּום, ּבֹו גֹובה אינֹו - ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתקּים

חׁשּוב. הּוא ּכחרס הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּסת
.Êנמחל ׁשּכבר ּבֹו; ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּכחרס. ונעּׂשה ְְְֲִֶֶַָׁשעּבּודֹו
.Áהלא הּלוה: ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּמֹוציא

והחזרּתי חזרּתי אבל היה, ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּפרעּתי
הּׁשטר; ּבטל הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹות והלויתי הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל
ל החזרּתי לֹו: אמר אם אבל ּכחרס. הּוא והרי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנפרע,
ּבטל לא - ׁשּתחליפם עד טֹובֹות היּו ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמעֹות

קּים. ׁשעּבּודֹו ועדין ְְֲִִַַַַָָהּׁשטר,
.Ëלֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני; ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי הלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּלוה:
הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר; את לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
- אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכן
לֹו ׁשּנתן ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשטר. ּבטל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אם ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון; ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם מּתנה: ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַָָָָהּוא
ּכפרן, החזק הרי - מעֹולם דברים היּו לא הּׁשטר: ּבעל ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
הרי - הּוא אחר חֹוב ׁשל ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר; ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּובטל
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
לֹומר: נאמן לי, נתנם מּתנה לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
חֹוב ׁשטר והלא הּלוה: לֹו אמר הן. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּפרעֹון
ּבּׂשרֹו, דמי גבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
אחר מחֹוב ּדמיו את גביתי אני ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואמר
הּוא הּׁשֹור ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל ;אצל לי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיה
עליו ׁשאין ּפי על ואף הּׁשטר. ּבטל - נפרע ּומּדמיו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהחֹוב
ּכל וכן ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה יּׁשבע מּדמיו, ׁשּפרע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעדים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È- ּפרעּתי טען ולוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהֹוציא

טען ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהרי
היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר:
זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשטר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָנׁשּבע,
.‡Èּובא ּדין, ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי: הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

ואמר: חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
מּמקֹום לי נתחּיב אֹו לי, מחל אֹו ּופרעּתי, לויתי היה, ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכן
ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאחר

.·È- ויּטל הּמלוה יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
לֹו אין אם ויּטל. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו ׁשאין הּגאֹונים: ּכתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּכלּום
ואחר ּפרע ׁשּלא ויׁשּביעֹו חֹובֹו, לבעל יּתן ידֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹולכׁשּתּׂשיג

י לֹו.ּכ ּתן ִֵָ

.‚Èוהרי הּׁשטר, ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
זה הרי - ׁשּפרע וטען מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף קּימין, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעדים
ועדין לזמן, החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו הּסת. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
ּבידֹו ואין הּׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל להּפרע, זמּנֹו הּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלא
ׁשּפרעֹו; הּסת ונׁשּבע נאמן, - ּפרעּתי טֹוען והּלוה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשטר,
ּׂשרפֹו. אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו
אחר, ידי מּתחת יֹוצא הּׁשטר היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: הֹורּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּפרעּתי, אחר נפל מּמּני טֹוען: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע - זמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין - ְֲֵֶַַָָָהּמלוה
.„Èהּוא ׁשּלי אֹומר: הּמלוה ּבׁשטר, אֹוחזין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשנים

ּומּמּני ּפרעּתיו אֹומר: והּלוה ,מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹו ׁשאין נׁשּבע זה - לקּימֹו ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפל:
ּפחֹות ּבּדמים לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצין, ּפחֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה; הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצין,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËל אין אֹומר: והּלה ,ּביד לי יׁש מנה לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּׁשבע הּתֹובע: לֹו אמר ;ּפרעּתי ׁשאֹומר: אֹו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבידי
ואּתה עלי, ל יׁש ׁשטר והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי
הּפרּוע הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָרֹוצה
לי אין הּמלוה: אמר הּׁשטר. הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָותגּבה
רּבֹותי, הֹורּו - ואבד לי היה ׁשטר אֹו מעֹולם, עליו ְְְִֵַַַָָָָָָָָׁשטר
זה, זמן קדם ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ּבּטל לּמלוה: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹומרים

ּתׁשּבי ּכ ּובּקׁשואחר ול סתם, חרם החרם אֹו הּסת; עהּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשטר. ׁשּתמצא ְְִֶַַָָעד

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

אּלא‡. ּתפרעני אל ואמר: ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה
אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים,
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עּׂשיתי, וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - מתּו אֹו הּים למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּבפני אּלא ּתפרעני אל אמר: אם וכן ונפטר. הּסת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
ּבפניהם לֹו: ואמר רֹופאים, ּבפני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּתלמידי
הלכּו אֹו מתּו ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתי
אבל ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים למדינת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלהם
לֹו: ואמר ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני אל לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
- הּים למדינת להם הלכּו אֹו ּומתּו אחרים, ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפרעּתי
אל לֹו: ואמר עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
ּכדי עּמֹו, עֹומדים ׁשהם וׁשמעֹון, ראּובן ּבפני אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּתפרעני
להם. והלכּו ּפרעּתי אחרים ּבפני ויאמר: אֹותֹו ידחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לחברֹו:·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּגמרא מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי לֹו: ואמר ּבעדים, אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נפרע,1) שלא שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, מלווה ודין ושמעון, ראובן בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר
בלא מיתומים גובה אינו שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי, שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, לווה ודין

שבועה.



פג dele deln zekld - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהרי מזּיף, אינֹו אמר: רצה ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא
הּלוה נׁשּבע אּלא ּכלּום, ּבֹו גֹובה אינֹו - ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתקּים

חׁשּוב. הּוא ּכחרס הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּסת
.Êנמחל ׁשּכבר ּבֹו; ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּכחרס. ונעּׂשה ְְְֲִֶֶַָׁשעּבּודֹו
.Áהלא הּלוה: ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּמֹוציא

והחזרּתי חזרּתי אבל היה, ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּפרעּתי
הּׁשטר; ּבטל הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹות והלויתי הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל
ל החזרּתי לֹו: אמר אם אבל ּכחרס. הּוא והרי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנפרע,
ּבטל לא - ׁשּתחליפם עד טֹובֹות היּו ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמעֹות

קּים. ׁשעּבּודֹו ועדין ְְֲִִַַַַָָהּׁשטר,
.Ëלֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני; ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי הלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּלוה:
הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר; את לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
- אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכן
לֹו ׁשּנתן ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשטר. ּבטל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אם ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון; ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם מּתנה: ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַָָָָהּוא
ּכפרן, החזק הרי - מעֹולם דברים היּו לא הּׁשטר: ּבעל ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
הרי - הּוא אחר חֹוב ׁשל ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר; ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּובטל
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
לֹומר: נאמן לי, נתנם מּתנה לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
חֹוב ׁשטר והלא הּלוה: לֹו אמר הן. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּפרעֹון
ּבּׂשרֹו, דמי גבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
אחר מחֹוב ּדמיו את גביתי אני ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואמר
הּוא הּׁשֹור ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל ;אצל לי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיה
עליו ׁשאין ּפי על ואף הּׁשטר. ּבטל - נפרע ּומּדמיו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהחֹוב
ּכל וכן ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה יּׁשבע מּדמיו, ׁשּפרע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעדים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È- ּפרעּתי טען ולוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהֹוציא

טען ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהרי
היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר:
זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשטר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָנׁשּבע,
.‡Èּובא ּדין, ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי: הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

ואמר: חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
מּמקֹום לי נתחּיב אֹו לי, מחל אֹו ּופרעּתי, לויתי היה, ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכן
ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאחר

.·È- ויּטל הּמלוה יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
לֹו אין אם ויּטל. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו ׁשאין הּגאֹונים: ּכתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּכלּום
ואחר ּפרע ׁשּלא ויׁשּביעֹו חֹובֹו, לבעל יּתן ידֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹולכׁשּתּׂשיג

י לֹו.ּכ ּתן ִֵָ

.‚Èוהרי הּׁשטר, ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
זה הרי - ׁשּפרע וטען מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף קּימין, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעדים
ועדין לזמן, החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו הּסת. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
ּבידֹו ואין הּׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל להּפרע, זמּנֹו הּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלא
ׁשּפרעֹו; הּסת ונׁשּבע נאמן, - ּפרעּתי טֹוען והּלוה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשטר,
ּׂשרפֹו. אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו
אחר, ידי מּתחת יֹוצא הּׁשטר היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: הֹורּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּפרעּתי, אחר נפל מּמּני טֹוען: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע - זמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין - ְֲֵֶַַָָָהּמלוה
.„Èהּוא ׁשּלי אֹומר: הּמלוה ּבׁשטר, אֹוחזין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשנים

ּומּמּני ּפרעּתיו אֹומר: והּלוה ,מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹו ׁשאין נׁשּבע זה - לקּימֹו ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפל:
ּפחֹות ּבּדמים לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצין, ּפחֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה; הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצין,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËל אין אֹומר: והּלה ,ּביד לי יׁש מנה לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּׁשבע הּתֹובע: לֹו אמר ;ּפרעּתי ׁשאֹומר: אֹו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבידי
ואּתה עלי, ל יׁש ׁשטר והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי
הּפרּוע הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָרֹוצה
לי אין הּמלוה: אמר הּׁשטר. הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָותגּבה
רּבֹותי, הֹורּו - ואבד לי היה ׁשטר אֹו מעֹולם, עליו ְְְִֵַַַָָָָָָָָׁשטר
זה, זמן קדם ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ּבּטל לּמלוה: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹומרים

ּתׁשּבי ּכ ּובּקׁשואחר ול סתם, חרם החרם אֹו הּסת; עהּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשטר. ׁשּתמצא ְְִֶַַָָעד

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

אּלא‡. ּתפרעני אל ואמר: ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה
אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים,
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עּׂשיתי, וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - מתּו אֹו הּים למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּבפני אּלא ּתפרעני אל אמר: אם וכן ונפטר. הּסת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
ּבפניהם לֹו: ואמר רֹופאים, ּבפני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּתלמידי
הלכּו אֹו מתּו ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתי
אבל ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים למדינת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלהם
לֹו: ואמר ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני אל לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
- הּים למדינת להם הלכּו אֹו ּומתּו אחרים, ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפרעּתי
אל לֹו: ואמר עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
ּכדי עּמֹו, עֹומדים ׁשהם וׁשמעֹון, ראּובן ּבפני אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּתפרעני
להם. והלכּו ּפרעּתי אחרים ּבפני ויאמר: אֹותֹו ידחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לחברֹו:·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּגמרא מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי לֹו: ואמר ּבעדים, אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נפרע,1) שלא שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, מלווה ודין ושמעון, ראובן בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר
בלא מיתומים גובה אינו שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי, שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, לווה ודין

שבועה.
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הּוא, ספרים וטעּות נאמן. אינֹו - הּים למדינת והלכּו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָּופלֹוני
הּספרים. אֹותן ּפי על הּמֹורים טעּו ְְִִִִַַַָָָָּולפיכ

ׁשהּוא ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
ל והּגיע עלנאמן. ּכתּוב יׁשנה, ּגמרא מקצת ּבמצרים ידי ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

חמׁש ּבקרּוב הּזה לּזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּגוילים,
זֹו, ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻמאֹות
והלכּו ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי אמר ואם ּכתּוב: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּובׁשּתיהם
למקצת ׁשארע זֹו טעּות ּומּפני נאמן. - הּים למדינת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
ּתפרעני אל לֹו: אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּספרים,
נאמן, ׁשאינֹו - אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
טעּות זֹו וגם ּבפניהם. ׁשּפרעֹו עדים ׁשהביא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
- ּבפניהם ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת: והּדין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּגדֹולה.
ּפי על - הּזאת ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹנפטר,
ּבפני ּפרעני לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָספריהן,
ספרים וטעּות עדים. ּבפני ּופרעֹו והל הלכֹות: ׁשּׁשנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעדים
ּדילּה. לבין ּבינּה ּפרעּה אזל ּכתּוב: ּבּגוילים ּומצאתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּוא.
מּדין יראה ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּגהין, ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
לעּׂשֹות? לֹו היה מה וכי הן: ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּגמרא.
יׁש וכי ּבעדים! ּפרעֹו - ּבעדים אּלא ּתפרעני אל לֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאמר
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעּׂשה? מה מתּו, אם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָועֹוד:
עדּות זֹו עדּות נעּׂשית ּכן, אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלעֹולם,
ּבעדים, אּלא ּתפרעני אל ׁשאמר: ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר.
וּדאי, אבל זה. לּבֹו על ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר. מלוה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנעּׂשית
ׁשּפרע עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני אמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאם
- ׁשּפרעֹו והעידּו ּבאּו אם אבל להם. והלכּו אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבפני

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן ְְֵֵֵֶָָָָאין
ׁשּיאמר‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה

ׁשּטען ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - פרעֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּכלּום. נֹוטל אינֹו - ׁשּפרעֹו עדים הביא ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּפרעֹו.

ּפי„. על אף עדים, ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה
ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה זה הרי - ׁשּפרעֹו עדים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשהביא
(ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים. ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
עדים) מאה הביא ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ּבפניהם; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרעֹו
ּבפני ּפרעֹו אם למנין, וירד הֹואיל ּכׁשלׁשה, עלי נאמן ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאּתה

עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה
זה יעיד אֹו הּׁשטר; יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמה
אֹו ּפלֹוני; על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל
ׁשנּיה‰. ּפעם ּופרעֹו נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע חֹוזר הּלוה הרי - הּתנאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּפני
ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, חּיב אּתה וכ ּכ לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואֹומר
הּסת ׁשבּועת יּׁשבע - ּכפר ואם יׁשּלם; - הֹודה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפעמים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

.Âאינֹו - ּפרעּתי ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהתנה
אמר ואפּלּו הּלֹוקח. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה ּבׁשטר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹגֹובה
הּלקֹוחֹות, מן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה אין - ּפרעּתי לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלוה:
זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו על קנּוניא עּׂשּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא
- ּכלּום ּפרע לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו, ּפרעּתי ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹואמר:
ׁשהרי הּסת; ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

ואם -האמינֹו. הּסת ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
נׁשּבע. ְִֵָאינֹו

.Êגֹובה זה הרי - ׁשבּועה ּבלא גֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה
יּׁשבע - מּיֹורׁשיו לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה. ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר
מן ׁשּיגּבה התנה אם וכן ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשבּועה
ּתנאי ׁשּכל הּיֹורׁשין; מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהעּדית
אּלא יטרף לא - הּלֹוקח מן לגּבֹות ּבא קּים. - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבממֹון

חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה;

ה'תשע"ב טבת כ"ח שני יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

הּלוה‡. ּבאחריּות ליד2החֹוב אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרענּו עד ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
והּפטר3ׁשלּוחֹו חֹובי לי זרק הּמלוה: לֹו אמר ּוזרקֹו4. ,5, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹו: אמר ּפטּור. - הּמלוה לּיד ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואבד
ּגּטין ּבתֹורת חֹובי לי לּלוה6זרק קרֹובֹות הּמעֹות היּו הרי7, - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

לּמלוה קרֹובֹות היּו ּבאחריּותֹו; מחצה8עדין הּלוה; נפטר - ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מחצה הּלו9על מׁשּלם - נגנבּו אֹו מּׁשם אבדּו אם ה, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.10מחצה ֱֶָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) שלושתם, במעמד לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה הולך ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר
פרועים. שטרות בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר ודין המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל מז:2)המחהו בקידושין

הלווה. מפסיד נאנסו או נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין פליגי לא עלמא כולי - "לאונסים של3)אמרו:
זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב וזרקו חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את לקבל שליח שעשהו המלווה,

עח:). (גיטין לידי שיגיע עד ושמור זרוק שם.4)כאומר: משנה5)גיטין והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק אפילו
הו המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו הכוונה "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו חייבגורס א

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה חובי6)באחריות, לי זרוק לו: ואמר שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים היו
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה אשה גט בדין חכמים שקבעו מה יכול7)לפי שהלווה - שמירתו בתחום

יד). הלכה גירושין מהלכות ה ופרק כב הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו והמלווה אותם שהמלווה8)לשמור
(שם). יכול אינו והלווה אותם לשמור (שם).9)יכול אותם לשמור - יכולים אין שניהם או יכולים, שהמעות10)שניהם מפני

dele deln zekld - zah g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·הֹול ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
חֹוזר אינֹו - לחזר ּבא אם לֹו, חּיב ׁשאני זה מנה ,11לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לוי החזיר לׁשמעֹון. הּמנה ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
ׁשניהן - לראּובן הּמנה ּבאחריּותֹו12את ׁשּיּגיע13חּיבין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ְְִַָליד
ׁשמעֹון14ראּובן‚. ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשלׁשּתן והיּו ללוי, ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָלראּובן:
לוי15עֹומדין וקּבל מה16, לֹו ואין עני ראּובן ונמצא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

ׁשמעֹון ׁשל ּבחֹוב חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ׁשּזה17ּׁשּיגּבה ,18 ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ
ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
ׁשהיה לוי טען קּבל. ׁשהרי לחזר, יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעה
- והעני היה עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָראּובן

ראיה להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי, יּפטר19יראה ּכ 20ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשֹובר אּלא יהיה לא לוי; לֹו21מחֹוב אֹומרים קּים22ּבידֹו, : ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

והּפטר. ְְִֵָָׁשֹובר
ּוממּכר„. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה23ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשמעֹון אצל מנה,24לֹו ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשלׁשּתן ּבמעמד ׁשהמחהּו ּפי על אף ׁשמעֹון, אצל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהמחהּו

קנה. לא ואם25- יּתן; לא - יּתן ׁשּלא ׁשמעֹון רצה ואם ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹ
אם26נתן וכן נתן. ּפיו על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

חֹוזר - מּׁשמעֹון לגּבֹות רֹוצה איני ולֹומר: לחזר לוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹרצה
חֹוזר - מּׁשמעֹון מקצת ׁשּנפרע ּפי על ואף מראּובן. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוגֹובה

מראּובן. הּׁשאר ְְְֵֵֶַָוגֹובה
מה27חנוני‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּכל28ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ עד ּומּקיפֹו הלואה, ּופֹורע29ּבתֹורת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
חֹובי30לֹו לבעל אֹו סלע, לּפֹועלים ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר ,ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָ

נתּתי, אֹומר: החנוני והרי ,ל אּתן ואני אצלי, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמנה
אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי לא אֹומר: חֹובֹו ּבעל אֹו ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹוהּפֹועל

נׁשּבע חֹוב החנוני31ּבעל וכן חֹובֹו, הּבית מּבעל ונֹוטל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
הּוא32נׁשּבע ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ונֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מּזה33ּבמעמד וכן34זה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

היא חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּבנקיטת35ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
החנוני36חפץ מת אם ,לפיכ לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני ,37 ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשבּועה ּבלא חֹוב ּבעל נֹוטל ּבעל38- אֹו ּפֹועל מת אם וכן , ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹ
ׁשבּועה ּבלא נֹוטל החנוני - הּבית39חֹוב ּבעל אין ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד ּתׁשלּום אּלא מׁשּלם ואינֹו ּכלּום, .40מפסיד ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
.Âצּוית אֹו מנה, לזה לּתן אמרּת אּתה אֹומר: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחנוני

לא אֹומר: הּבית ּובעל לֹו, ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם לי: ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - ל והחנוני41אמרּתי ונפטר, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת, ואינה מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. מהשליח11)באחריות לדרוש יכול אינו
ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה כאומר חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר משום מעותיו, לו שיחזיר
רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן פי על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה רבינו, כותב ד הלכה

כרב). יד: (גיטין זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי והלווה.12)בסמוך, ואין13)השליח ראובן העני שאם
(הובאה בתשובה הרי"ף דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן לגבות אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו

משנה). לחם ועיין משנה תקעט.14)במגיד המקבל, פרק מציעא בבא הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
שלושתן".15) "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות ההמחאה ראובן16)שנעשית של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו לחזור יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור יכול בכתב17)ואינו
משמעון. חובו ותובע חוזר שלוי והכוונה, שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן שהמדובר19)שמעון.18)יד מבאר, משנה במגיד

שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על במלוה אבל נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על חוב שטר מוציא ִכשלוי
יכול היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר גם נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון יכול שמעון

יא). סעיף קכו סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - ערוך20)לטעון (שולחן וייטול לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שובר.21)שם). של מכוחו גדול ההמחאה של כוחה יהא קיים22)לא השובר: את המוציא ללווה לו אומרים היינו כלומר,

שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא שמעון על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו קיימו לא ואם והיפטר, שוברך
אצלו. שהמחהו בשעה היה ט.23)עשיר הלכה מכירה מהלכות ו משמעון.24)בפרק החוב שיגבה ללוי הואיל25)אמר

בהם. לחזור יכולים שלושתם - כלום לו חייב אינו ללוי.26)ושמעון מה:27)שמעון מזומן.28)שבועות כסף לרבות
מסויים.29) מז:).30)לסכום שם מיגא"ש הר"י של ביאורו פי (על אחת לקחתי.31)בבת קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי

באים ואלו אלו כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם שאחד פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
שוא. שבועת הבושה.33)לידי מפני אלו בפני נשבעין אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם ירושלמי מז: שבועות

בפניו.34) נשבעים אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים, אינם הבית בעל מפני35)ומפני המשנה, שבועת ונקראת
טוען מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים שאין שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה. המשנה שחכמי
נשבעים שניהם חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו משום אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען

משנה). (מגיד להם").36)ונוטלים ירדו תורה של כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה שבועת כעין
החוב.37) בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא, או נתן אם יודעים אינם למעלה.38)ויורשיו כמבואר תורה, של כדין
מנה39) לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע. צריך שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים והרמ"ה הרמב"ן

שלקחו אמרו ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית ובעל בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה בידך לי
שבועה, בלי נוטלים אין לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו שחכמים אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך)

משנה). (מגיד כלום מפסיד אינו הבית כשבעל ולא40)אפילו אחת פעם לשלם שחייב מודה הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משנה). מגיד וראה גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו משום אלא זו שבועה חכמים41)תיקנו תקנת



פה dele deln zekld - zah g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·הֹול ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
חֹוזר אינֹו - לחזר ּבא אם לֹו, חּיב ׁשאני זה מנה ,11לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לוי החזיר לׁשמעֹון. הּמנה ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
ׁשניהן - לראּובן הּמנה ּבאחריּותֹו12את ׁשּיּגיע13חּיבין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ְְִַָליד
ׁשמעֹון14ראּובן‚. ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשלׁשּתן והיּו ללוי, ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָלראּובן:
לוי15עֹומדין וקּבל מה16, לֹו ואין עני ראּובן ונמצא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

ׁשמעֹון ׁשל ּבחֹוב חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ׁשּזה17ּׁשּיגּבה ,18 ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ
ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
ׁשהיה לוי טען קּבל. ׁשהרי לחזר, יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעה
- והעני היה עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָראּובן

ראיה להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי, יּפטר19יראה ּכ 20ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשֹובר אּלא יהיה לא לוי; לֹו21מחֹוב אֹומרים קּים22ּבידֹו, : ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

והּפטר. ְְִֵָָׁשֹובר
ּוממּכר„. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה23ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשמעֹון אצל מנה,24לֹו ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשלׁשּתן ּבמעמד ׁשהמחהּו ּפי על אף ׁשמעֹון, אצל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהמחהּו

קנה. לא ואם25- יּתן; לא - יּתן ׁשּלא ׁשמעֹון רצה ואם ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹ
אם26נתן וכן נתן. ּפיו על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

חֹוזר - מּׁשמעֹון לגּבֹות רֹוצה איני ולֹומר: לחזר לוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹרצה
חֹוזר - מּׁשמעֹון מקצת ׁשּנפרע ּפי על ואף מראּובן. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוגֹובה

מראּובן. הּׁשאר ְְְֵֵֶַָוגֹובה
מה27חנוני‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּכל28ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ עד ּומּקיפֹו הלואה, ּופֹורע29ּבתֹורת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
חֹובי30לֹו לבעל אֹו סלע, לּפֹועלים ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר ,ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָ

נתּתי, אֹומר: החנוני והרי ,ל אּתן ואני אצלי, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמנה
אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי לא אֹומר: חֹובֹו ּבעל אֹו ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹוהּפֹועל

נׁשּבע חֹוב החנוני31ּבעל וכן חֹובֹו, הּבית מּבעל ונֹוטל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
הּוא32נׁשּבע ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ונֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מּזה33ּבמעמד וכן34זה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

היא חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּבנקיטת35ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
החנוני36חפץ מת אם ,לפיכ לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני ,37 ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשבּועה ּבלא חֹוב ּבעל נֹוטל ּבעל38- אֹו ּפֹועל מת אם וכן , ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹ
ׁשבּועה ּבלא נֹוטל החנוני - הּבית39חֹוב ּבעל אין ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד ּתׁשלּום אּלא מׁשּלם ואינֹו ּכלּום, .40מפסיד ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
.Âצּוית אֹו מנה, לזה לּתן אמרּת אּתה אֹומר: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחנוני

לא אֹומר: הּבית ּובעל לֹו, ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם לי: ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - ל והחנוני41אמרּתי ונפטר, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת, ואינה מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. מהשליח11)באחריות לדרוש יכול אינו
ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה כאומר חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר משום מעותיו, לו שיחזיר
רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן פי על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה רבינו, כותב ד הלכה

כרב). יד: (גיטין זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי והלווה.12)בסמוך, ואין13)השליח ראובן העני שאם
(הובאה בתשובה הרי"ף דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן לגבות אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו

משנה). לחם ועיין משנה תקעט.14)במגיד המקבל, פרק מציעא בבא הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
שלושתן".15) "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות ההמחאה ראובן16)שנעשית של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו לחזור יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור יכול בכתב17)ואינו
משמעון. חובו ותובע חוזר שלוי והכוונה, שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן שהמדובר19)שמעון.18)יד מבאר, משנה במגיד

שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על במלוה אבל נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על חוב שטר מוציא ִכשלוי
יכול היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר גם נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון יכול שמעון

יא). סעיף קכו סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - ערוך20)לטעון (שולחן וייטול לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שובר.21)שם). של מכוחו גדול ההמחאה של כוחה יהא קיים22)לא השובר: את המוציא ללווה לו אומרים היינו כלומר,

שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא שמעון על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו קיימו לא ואם והיפטר, שוברך
אצלו. שהמחהו בשעה היה ט.23)עשיר הלכה מכירה מהלכות ו משמעון.24)בפרק החוב שיגבה ללוי הואיל25)אמר

בהם. לחזור יכולים שלושתם - כלום לו חייב אינו ללוי.26)ושמעון מה:27)שמעון מזומן.28)שבועות כסף לרבות
מסויים.29) מז:).30)לסכום שם מיגא"ש הר"י של ביאורו פי (על אחת לקחתי.31)בבת קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי

באים ואלו אלו כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם שאחד פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
שוא. שבועת הבושה.33)לידי מפני אלו בפני נשבעין אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם ירושלמי מז: שבועות

בפניו.34) נשבעים אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים, אינם הבית בעל מפני35)ומפני המשנה, שבועת ונקראת
טוען מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים שאין שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה. המשנה שחכמי
נשבעים שניהם חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו משום אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען

משנה). (מגיד להם").36)ונוטלים ירדו תורה של כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה שבועת כעין
החוב.37) בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא, או נתן אם יודעים אינם למעלה.38)ויורשיו כמבואר תורה, של כדין
מנה39) לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע. צריך שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים והרמ"ה הרמב"ן

שלקחו אמרו ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית ובעל בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה בידך לי
שבועה, בלי נוטלים אין לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו שחכמים אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך)

משנה). (מגיד כלום מפסיד אינו הבית כשבעל ולא40)אפילו אחת פעם לשלם שחייב מודה הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משנה). מגיד וראה גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו משום אלא זו שבועה חכמים41)תיקנו תקנת



deleפו deln zekld - zah g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה עם ּדין לֹו42עֹוּׂשה לבעל43ׁשּנתן החנוני אמר אם וכן . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּובעל מנה, אצל לי ׁשּיׁש ּבפנקסי ּכתּוב הּמּקיפֹו: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבית

הּסת הּבית ּבעל נׁשּבע - יֹודע איני אֹומר: ׁשאינֹו44הּבית ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבזה ואין ּדבר, לכל חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיֹודע

חכמים .45ּתּקנת ֲִַַָָ
.Êוטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו ּבֹו,46ׁשּלוי ׁשהקנהּו הּׁשטר ואבד , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּקרקע ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען גֹובה47אֹו זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשמעֹון49מּׁשמעֹון48אֹותֹו טען ידֹו. מּתחת ויֹוצא הֹואיל , ְְְִִִִִֵַַַָָ
לי יּׁשבע ואמר: ללוי, לׁשמעֹון50ׁשּפרע לוי יּׁשבע ואחר51- , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ראּובן יגּבה ׁשּפרע52ּכ לֹו הֹודה לראּובן53. לוי יׁשּלם -54. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי נׁשּבע55טען - הּסת56זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

.57ונפטר ְְִָ
.Áּדין58ׁשטר ּבבית ידֹו מּתחת והֹוציאֹו ׁשליׁש, ּביד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

מקּים;59ואמר ׁשהּׁשטר ּפי על אף נאמן, - הּוא ּפרּוע : ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּׁשליׁש מת אם וכן קֹורעֹו. אֹו ּׂשֹורפֹו היה רצה, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשאּלּו
ּכתב הּמּנח60ונמצא זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ידי מּתחת יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

על עדים ׁשאין ּפי על אף ּפרּוע, זה הרי - הּוא ּפרּוע ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו
ּכתב61הּכתב אבל ּפלֹוני62. ׁשּׁשטר מלוה ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּכמּׂשחק אּלא אינֹו - הּמלוה ידי ּבכתב היה אפּלּו .63ּפרּוע, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.Ëהּכתב על עדים הּׁשטר64היּו הרי - מקּימין היּו אם : ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻ

על65ּפרּוע החתּומין העדים יׁשאלּו - קּיּום עליו אין ואם ; ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
העדי ׁשאין אֹו ידעּו לא אם הּׁשֹובר. הֹואילזה מצּויין, ם ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו הּמלוה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומּתחת
.66ּכלּום ְ

.Èּפרּועין68הּׁשטר67נמצא ׁשטרֹות ּפרּוע,69ּבין זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואף

מּפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ּבגּופֹו מאחֹוריו70ּכתּוב ואפּלּו71ּבין , ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
עֹוּׂשין72ּבמקצתֹו - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע, זה ׁשטר : ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

על ואף עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על ואף הּכתב, ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָעל
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החנווני טענת את מכחיש כשהוא לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית כשבעל רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני
מה:). (שבועות ונפטר היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען ככל זה והרי השליחות. לו.42)בעיקר נתן דבריו, שלפי

פטור הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר: מכחיש הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט חושן בש"ך
משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילואפילו שבועה, בלי ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון, כפירת כאן שאין

שם). סמ"ע (ראה לתת שציווה מודה היה ונפטר.43)אם היסת נשבע כופר, הוא על44)ואם "חנווני שנינו: מה. בשבועות
בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר, וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר לא כיצד? פנקסו

יודע. אינו - אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה רק45)הבית נאמרה זו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע איני בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בפרק46)בדין כמבואר וקנאו,

(שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר קנה אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד יא: הלכה מכירה מהלכות ו
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא הלכה47)החוב) שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו

ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה שהשטר אם48)יד) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
צה). סימן שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה ראייה,49)לוי הבא לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין

"אבל (שם): רבינו בדברי שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים טענתו מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה
שם). ראב"ד ועיין משנה, (מגיד לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר הנתבע שהרי תביעה, לעניין עדים צריך

פרעתי.50) בידו.51)שלא שהשטר פי על אף המלווה את משביעים הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה נתבאר
העיטור). בשם משנה מגיד (=לראובן, ללוקח לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע, (לוי) רצה לא ואם

נפרע.52) שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו הקנייה,53)משמעון, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה אם (מגידשהרי יב הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן, בינתיים שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

משלם54)משנה). - במאה ומכרו זוז אלף סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו ואפילו בשטר הנקוב הסכום כל
שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין לגמרי בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם שאפילו משנה במגיד וכתב אלף.
רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע נאמנותו וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך לו מאמינים אנו אין
נפרעתי טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק (כמבואר שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו ומכיוון מוחלו

לו). קטן סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משנה).55)משלם (מגיד נפרע לראובן57)לוי.56)והשטר אין אם
את מידו יוציא לא שלוי לעניין רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה) למעלה שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים
ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי נשבע - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי ממון גביית לעניין אבל השטר,

משנה). (מגיד מכחיש והוא לא.58)מחבירו כא.60)השליש.59)סנהדרין מציעא בבא ב: עמוד הברייתא61)שם המשך
עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא השליש שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא עדים עליו "אין שם:

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה שהרי והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה בכתבֿיד62)עדים
ט. הלכה כאן מתחילה כ:).63)תימן מציעא (בבא המלווה.64)ופסול ידי מתחת חתימת65)היוצא מקיימים דין בית שאין

א השובר, כא.).עדי (שם פרוע שהשטר ביררו אם ולא66)לא שבת בערב הכסף הלווה יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
כ:). (שם הפירעון את הלווה ויעכב שובר לכתוב משנה68)שם.67)יספיק מגיד (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר

ב). הלכה י"ז פרק כוחו.69)לקמן את מערער החוב שטר של שמקומו השורות.70)כגון, כנגד71)בין בין החלק, בצידו
כנגדו. שלא בין חתימת72)הכתב אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן סעיף סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

ע). קטן סעיף שם סמ"ע (ראה העדים

dele deln zekld - zah g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היה לא - נפרע לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר על .73ּכֹותב ְֵַַָ

.‡Èּטיבֹו75ׁשטר74הּמֹוצא מה יֹודע ואין ׁשטרֹותיו -76ּבין ְְְִֵֵֵֵַַַָָָ
מּנח אלּיהּו.77יהיה ׁשּיבֹוא עד ְִִֵֶֶַָָָֻ

.·Èלבניו יֹודע78האֹומר ואיני ּפרּוע ׁשטרֹותי ּבין ׁשטר : ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּפרּועין ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא לאחד79איזה נמצא 81ׁשם80. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻ

ׁשטרֹות הּגדֹול82ׁשני אמר83ּפרּוע- ּפרּוע. אינֹו והּקטן , ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָ
אינֹו84לחברֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע ּבידי ל ׁשטר : ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבידי ל חֹוב ּכּלן85ּפרּוע. עליו לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל - ּפרּוע ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ְִּפרּועין.

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה
אֹומרים - יֹודע איני אֹומר: והּיֹורׁש ,לאבי ּפרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואמר:
ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - לי יּׁשבע אמר: לֹו. וׁשּלם עמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר ידי על אּבא ּפקדנּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחפץ:
ּפרּוע, זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו וׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבפיו

ְֶוגֹובה.
מן·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

הּׁשבע ּתחּלה לֹו: ואֹומרין ּבׁשבּועה, אּלא יּפרע לא - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּבין מצינּו ולא אּבא לנּו אמר וׁשּלא אּבא ּפקדנּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
קטן הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשטרֹותיו
ואם ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמּטל
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצּוה

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ואין מת, ּוכבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאדם
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידם. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
- ּבֹו ּגֹובין אין ּבֹו; מגּבין ואין אֹותֹו קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ׁשּידּון דּין יבֹוא ׁשּמא - ְִֶֶַָָָָאֹותֹו

יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו
הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לוה. מּיֹורׁשי ונפרע ְְְִִֵֵֶָֹחֹוזר
את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו. הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

הרי - ּבׁשבּועה אּלא גֹובה ׁשאינֹו ּפי על אף ּומת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשטרֹו
מצינּו ולא אּבא צּונּו ולא אּבא ּפקדנּו ׁשּלא נׁשּבעין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֹּבניו
את וגֹובין ּפרּוע, הּזה הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

מּיֹורׁשיו. ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשאר
.Âאמר לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא גֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה חֹוב לויתי לא אּבא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
דמי. ּפרעּתי לא ּכאֹומר - לויתי לא האֹומר ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשבּועה;
אּבא לנּו אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא גֹובהּו זה הרי - זה חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹלא
לא האֹומר ׁשּכל ּפרעּתי; ׁשאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמינֹו

ּפרעּתי. לא ּכאֹומר - ְְִִִֵַָָֹלויתי
.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

ּפר ׁשּיאמר זמן ּכל ׁשּפרעלּלוה הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - עּתי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
נאמן אּתה והרי לֹו: ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשטר
עליו התנה ואם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר ׁשעּקר יֹורׁשי; ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעל
ליֹורׁשי אפּלּו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיהא

ְֶַמלוה.
.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

ּבֹו מגּבין ואין הּׁשטר את קֹורעין אין - אביו מיתת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
ּולפיכ הּוא, מזּיף זה ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻעד

אביו. ּבחּיי הּלוה הֹוציאֹו ְִִֵֶַַָֹֹלא
.Ëמגּבהּו - ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

מּמעֹות מגּבהּו - יּׂשראל ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה יּׂשראל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻארץ
ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות מגּבהּו - ּבבבל והֹוציאֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
מּמעֹות לגּבֹות ּבא יּׂשראל. ארץ מּמעֹות מגּבהּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּׂשראל
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה: וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשּיצא ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן מגּבהּו. לוה ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
לכל ּכׁשר - ּבֹו ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלמד,
ּכׁשר, ׁשהּוא - ּכלל זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשטריה"73) ליה מרע הווה לא דפריע לאו "דאי נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא או ... "סמפון שם: ברייתא
עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה לא נפרע כ.74)(אלמלא שם שלו.75)משנה הלווה76)שאינו אם

המלווה. או שם).77)הפקידו (רש"י לזה ולא לזה לא יחזירו ולא מיתה.78)אצלו, בשעת שטר79)מצוה הטוען לווה כל ְֶַ
קעג.). בתרא בבא (משנה פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע אחד.80)שלי המצוה.81)ללווה של שטרותיו ְֶַבין

פרוע.82) שהוא אמר אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן ואם שונים סכומים על הלוואות שתי הלווה83)של
משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שהמוציא פרוע, שהגדול לטעון על84)יכול השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא שם

הכולל85)התחתונה. החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות מן אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
שפרע וטען הלווה בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר בעל יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית

מיגאש). הר"י בשם משנה (מגיד נאמן - כולם ושאין1)את היורש, מן ליפרע הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר
פקדנו שלא נשבעים ודין אותם, קורעים ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של שטרות ודין לבניו, שבועה מוריש אדם
לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות, בו שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא לנו אמר אומר ודין אבינו,

בבל. ממעות שמגבהו בבבל כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר עליו ויצא
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היה לא - נפרע לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר על .73ּכֹותב ְֵַַָ

.‡Èּטיבֹו75ׁשטר74הּמֹוצא מה יֹודע ואין ׁשטרֹותיו -76ּבין ְְְִֵֵֵֵַַַָָָ
מּנח אלּיהּו.77יהיה ׁשּיבֹוא עד ְִִֵֶֶַָָָֻ

.·Èלבניו יֹודע78האֹומר ואיני ּפרּוע ׁשטרֹותי ּבין ׁשטר : ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּפרּועין ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא לאחד79איזה נמצא 81ׁשם80. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻ

ׁשטרֹות הּגדֹול82ׁשני אמר83ּפרּוע- ּפרּוע. אינֹו והּקטן , ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָ
אינֹו84לחברֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע ּבידי ל ׁשטר : ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבידי ל חֹוב ּכּלן85ּפרּוע. עליו לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל - ּפרּוע ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ְִּפרּועין.

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה
אֹומרים - יֹודע איני אֹומר: והּיֹורׁש ,לאבי ּפרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואמר:
ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - לי יּׁשבע אמר: לֹו. וׁשּלם עמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר ידי על אּבא ּפקדנּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחפץ:
ּפרּוע, זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו וׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבפיו

ְֶוגֹובה.
מן·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

הּׁשבע ּתחּלה לֹו: ואֹומרין ּבׁשבּועה, אּלא יּפרע לא - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּבין מצינּו ולא אּבא לנּו אמר וׁשּלא אּבא ּפקדנּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
קטן הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשטרֹותיו
ואם ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמּטל
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצּוה

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ואין מת, ּוכבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאדם
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידם. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
- ּבֹו ּגֹובין אין ּבֹו; מגּבין ואין אֹותֹו קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ׁשּידּון דּין יבֹוא ׁשּמא - ְִֶֶַָָָָאֹותֹו

יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו
הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לוה. מּיֹורׁשי ונפרע ְְְִִֵֵֶָֹחֹוזר
את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו. הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

הרי - ּבׁשבּועה אּלא גֹובה ׁשאינֹו ּפי על אף ּומת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשטרֹו
מצינּו ולא אּבא צּונּו ולא אּבא ּפקדנּו ׁשּלא נׁשּבעין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֹּבניו
את וגֹובין ּפרּוע, הּזה הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

מּיֹורׁשיו. ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשאר
.Âאמר לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא גֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה חֹוב לויתי לא אּבא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
דמי. ּפרעּתי לא ּכאֹומר - לויתי לא האֹומר ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשבּועה;
אּבא לנּו אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא גֹובהּו זה הרי - זה חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹלא
לא האֹומר ׁשּכל ּפרעּתי; ׁשאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמינֹו

ּפרעּתי. לא ּכאֹומר - ְְִִִֵַָָֹלויתי
.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

ּפר ׁשּיאמר זמן ּכל ׁשּפרעלּלוה הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - עּתי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
נאמן אּתה והרי לֹו: ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשטר
עליו התנה ואם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר ׁשעּקר יֹורׁשי; ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעל
ליֹורׁשי אפּלּו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיהא

ְֶַמלוה.
.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

ּבֹו מגּבין ואין הּׁשטר את קֹורעין אין - אביו מיתת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
ּולפיכ הּוא, מזּיף זה ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻעד

אביו. ּבחּיי הּלוה הֹוציאֹו ְִִֵֶַַָֹֹלא
.Ëמגּבהּו - ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

מּמעֹות מגּבהּו - יּׂשראל ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה יּׂשראל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻארץ
ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות מגּבהּו - ּבבבל והֹוציאֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
מּמעֹות לגּבֹות ּבא יּׂשראל. ארץ מּמעֹות מגּבהּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּׂשראל
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה: וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשּיצא ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן מגּבהּו. לוה ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
לכל ּכׁשר - ּבֹו ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלמד,
ּכׁשר, ׁשהּוא - ּכלל זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשטריה"73) ליה מרע הווה לא דפריע לאו "דאי נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא או ... "סמפון שם: ברייתא
עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה לא נפרע כ.74)(אלמלא שם שלו.75)משנה הלווה76)שאינו אם

המלווה. או שם).77)הפקידו (רש"י לזה ולא לזה לא יחזירו ולא מיתה.78)אצלו, בשעת שטר79)מצוה הטוען לווה כל ְֶַ
קעג.). בתרא בבא (משנה פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע אחד.80)שלי המצוה.81)ללווה של שטרותיו ְֶַבין

פרוע.82) שהוא אמר אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן ואם שונים סכומים על הלוואות שתי הלווה83)של
משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שהמוציא פרוע, שהגדול לטעון על84)יכול השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא שם

הכולל85)התחתונה. החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות מן אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
שפרע וטען הלווה בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר בעל יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית

מיגאש). הר"י בשם משנה (מגיד נאמן - כולם ושאין1)את היורש, מן ליפרע הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר
פקדנו שלא נשבעים ודין אותם, קורעים ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של שטרות ודין לבניו, שבועה מוריש אדם
לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות, בו שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא לנו אמר אומר ודין אבינו,

בבל. ממעות שמגבהו בבבל כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר עליו ויצא



deleפח deln zekld - zah g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מדקּדקין ׁשאין להזּמּה; יכֹול אּתה אי זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבדיני
- המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻּתנעל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול אּתה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשרין,

ְִּבמקֹומֹו.

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

וערבאין‡. אחראין נכסיו ּכל הרי - סתם חברֹו את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלוה
חֹובֹו ּבעל את ּתֹובע - לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלחֹוב
- קרקעֹות ּבין מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּתחּלה.
מגּבין - מּדעּתֹו הּלוה נתן לא ואם הּלוה. ּברצֹון מהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּגֹובה
חֹובֹו ׁשטר ּכנגד הּנמצא ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ׁשהן ּפי על אף לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל גֹובה זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּלוה ּומכר הֹואיל ּבמּתנה. נתּונים אֹו לאחרים מכּורין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעּתה
מּיד מֹוציא זה הרי זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹו
ּבּמה טֹורף. הּנקרא וזהּו הּמּתנֹות. ּבעלי מּיד אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלקֹוחֹות
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
חֹוב לבעל נׁשּתעּבדּו לא - ׁשּלוה לאחר לֹו הּבאין ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹנכסים
יהיּו ׁשּיקנה נכסים ׁשּכל עליו: התנה ואם טֹורפן. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
- נתן אֹו ּומכר ׁשּלוה, אחר וקנה מהן, להּפרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמׁשעּבדין

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל ֲֵֵֵֶַַהרי
הּמּטלטלין·. אבל ּבקרקע; אּלא אמּורין הּדברים ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאין

ׁשּלוה ּבעת לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות. עליהן אין -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבעל הקנה אֹותן. טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעּתֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמכרן
מן נפרע להיֹותֹו לֹו ׁשּיׁש קרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָחֹובֹו
לֹו ׁשּיכּתב והּוא הּמּטלטלין. מאֹותן טֹורף זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּכל
הּקרקע ּגב על לי ׁשּיׁש מּטלטלין ל ׁשהקניתי חֹובֹו: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבׁשטר
אם וכן הּׁשטרֹות. ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא ׁשּלא לי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש
ּבין קרקעֹות ּבין לקנֹות, עתיד ׁשאני נכסים ׁשּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתב:
והּמּטלטלין מהן, להּפרע ל מׁשעּבדים הן הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּטלטלין,
ּכאסמכּתא ׁשּלא מהן להּפרע הּקרקעֹות ּגב על ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקנּויין
הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה הרי - הּׁשטרֹות ּכטפסי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוׁשּלא

ׁש ּתנאי ׁשּכל ׁשּלוה; לאחר הּלוה קּים.ׁשּקנה - ּבממֹון ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּבכתּבתּה,‚. לאּׁשה אֹו חֹובֹו לבעל אּפֹותיקי ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעּׂשה

גֹובה זה הרי - נהר ּוׁשטפֹו ּתגּבּו, מּכאן להן: ׁשּיכּתב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא
לֹו יהיה ׁשּלא עּמֹו: התנה ואם אֹותן. וטֹורף נכסים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹמּׁשאר
לוה אם וכן נכסים. מּׁשאר גֹובה אינֹו - מּזֹו אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּפרעֹון
מן גֹובה אינֹו זה הרי - עליו אחריּות לֹו ׁשאין ּופרׁש ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו

לעֹולם. ְְְִַָָֻהמׁשעּבדין
ּבכתּבתּה,„. לאּׁשה אֹו חֹובֹו לבעל אּפֹותיקי ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעּׂשה

לא אם לגּבֹות, חֹוב ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּומכרּה
אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותּה. יטרף - חֹורין ּבני נכסים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹימצא
מכּורה. אינּה - עֹולם ממּכר מכרּה אבל לׁשעּתּה; ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׁשּמכר

מּמּנּו,‰. ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו אּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשה
ּבעל אין - ּומכרֹו אּפֹותיקי ׁשֹורֹו עּׂשה קֹול. לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני
להן ׁשאין מּפני הּמּטלטלין, ׁשאר וכן מּמּנּו, ּגֹובה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחֹוב

קֹול.
.Âׁשּכתב ּפי על אף וׁשחררֹו, אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשהּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבד

אם וכן לחרּות. יצא - מּזה אּלא ּפרעֹון ל יהיה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו:
ׁשעּבּוד. מּיד מפקיעין וההקּדׁש והּׁשחרּור ׁשהחמץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהקּדיׁשֹו.
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהרי
לׁשּלם? חּיב הּוא ולמה הּׁשטר. זה מּזמן וטֹורף ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבחֹובֹו,
מׁשּלם, - להּזיק הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגֹורם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמּפני
מּפני לׁשחררֹו, הּׁשני רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַּכמֹו
אּתה. עבּדי לֹו: ויאמר בׁשּוק ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם; ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקּון

.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ההקּדׁש, מּיד הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשההקּדׁש
לבעל ׁשּיּתן מנת על זֹו ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומדין
ותצא לכׁשּתּפדה ,לפיכ ּכתּבתּה. ּולאּׁשה חֹובֹו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻחֹוב
האּׁשה אֹו אֹותּה, ויטרף חֹוב ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֻלחּלין

ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָֻּבכתּבתּה,
.Áיכֹול - לּלֹוקח מעֹות יׁש אם לטרף, ׁשּבא חֹוב ְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבעל

ותֹובע הּלֹוקח וחֹוזר טֹורף, ּׁשהּוא מה דמי לֹו ולּתן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַלסּלקֹו
לסּלקֹו יכֹול אינֹו - אּפֹותיקי אֹותֹו עּׂשה ואם ְְְִֵֵֵֵַַַָָָלּמֹוכר.

ְִָּבדמים.
.Ë,ּׂשדֹות ׁשּתי לֹו והיּו מאתים, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָראּובן

ּבמנה, הּׁשנּיה לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּומכר
ּבּמנה הּׁשנּיה לטרף וחזר ּבמנה, אחת וטרף ׁשמעֹון ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובא
להיֹות ּתרצה אם לֹו: ואמר מאתים לֹו והביא לֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשאר
הרי ,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
הּדין - והסּתּלק חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּוטב;
ּבמאתים ׁשּקּבלּה ּפי על אף ּבּה, ועמד ׁשמעֹון רצה לוי. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם

ּבמנה. אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Èׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ּׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהן
לפרע היתֹומים על ׁשּמצוה עּׂשּו, מצוה - לֹו ׁשּנתנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמאה
הּׂשדה דמי ּבמאה אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָחֹובֹות

אינ - ּבׁשארׁשּטרפּת אחרת ּפעם אֹותּה ולטרֹוף לחזֹור יכֹול ֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חֹובֹו.
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ועבדו1) שדהו עושה ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים משעבד ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר
ללווה היו ודין בכסף, לסלקו יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי שמפקיע הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי
המלווה אותה וגבה מהמלוה פחות שערכה שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה מכר כך ואחר אחת ומכר שדות ִשתי

בכסף. היתומים וסילקוהו

dele deln zekld - zah h"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ב טבת כ"ט שלישי יום

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

יגּבּו2ּכׁשּיֹורדין‡. לא - מהן לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה4ׁשּבקרקעֹותיו3לבעל ודין .5, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

והאיׁש ּתעמד ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית; מן חֹוב ּבעל ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּבה
להֹוציא? אדם ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא בֹו נׁשה אּתה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחּות

לוין ּבפני הּלוה6ּדלת מן לּפרע ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין הּיֹורׁשין, מן לּפרע הּבא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעצמֹו;

הּזּבּורית מן אּלא יּפרע לא -7. ִִִִֶַַָָֹ

נפרעים·. מׁשעּבדין8אין ּבני9מּנכסים נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻ
ּבינֹונית10חֹורין והמׁשעּבדים זּבּורית חֹורין ּבני היּו ואפּלּו ,11 ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֻ

עּדית ׁשּנתנם12אֹו ּבין ׁשּמכרם ּבין נׁשּתּדפּו13, חֹורין14. ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
המׁשעּבדין מן טֹורף זה הרי ּכאּלּו15- ׁשּנׁשחתּו ׁשּכיון ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ֵָאינם.

ׁשּמכר‚. ּומכר16ראּובן ׁשמעֹון וחזר לׁשמעֹון, ּׂשדֹותיו ּכל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
- לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׂשדה

גֹובה מּזה רצה גֹובה, מּזה אמּורים?17רצה ּדברים ּבּמה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבינֹונית לוי -18ּכׁשּלקח זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ; ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

טרחּתי זה מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי לקח אם וכן מּמּנּו. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָולקחּתי
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וכתובת1) ניזקין ודין זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים נפרעים ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר
שני ללוקח כותב ודין בינונית, ושייר עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים נכסיו מוכר ודין גובים, הם ממה אשה
בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון כתב והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין עימך, לי אין ודברים דין

מח.2) גיטין מצומצם3)משנה שטח מעדיף אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית קרקעות: של סוגים שלושה נקבעו
גרועה. קרקע של גדול יותר שטח על יפה קרקע עולם4)של בשל או שמין הן בשלו שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא

ש שלהן ביותר הטובים כשהקרקעות למשל, בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות סוגי לפי גובים פירוש, מין?
שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג העולם בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך מוגדרים הלווה
כ"ד פרק לקמן בפירוש פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו" שכתב רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של או

ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) נ.5)הלכה גיטין עולא של מי6)מימרא
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות יסרב במזומן מעות לו מן7)שיש אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם משנה

"היורשים" מן וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר צריך ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא הזיבורית".
חושש אינו שהמלווה דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל זה דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום

היורשים. מן זיבורית לגבות ויצטרך הלווה ימות שמא כך, כדי שם.8)עד ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות משום11)הנמצאים חכמים, כתקנת נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

לאחרים. הפסד שיש במקום תיקנו לא בעל12)שחכמים אבל בעידית, שדינו ממזיק, גבייה לדין נוגעות עידית" "או המלים
ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה לקמן כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו עידית גובה אינו חוב

בניזקין. גם נאמר חורין בני נ:13)כשיש ואינה14)שם ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש, נשתטפו, כמו
לזריעה. נכסים15)ראויה בזרוע לקח גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה [במגיד שנפשטה, בעייה צה: כתובות

לי גזלן של שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין חובו].בני את לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי של16)פול מימרא
רבא). בשם זה דין נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות הדין17)רבה פרטי כל את מתחילה לבאר רצוי ההבנה את להקל כדי

כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו בשטר מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא פיסקא כל כך אחר ולפרש
החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל את ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן והיו לשמעון שדותיו
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו (ואם שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית לגבות
שהרי לו, המשועבדת השדה את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו פי על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
כשבני אפילו חורין בני שיש במקום מהלוקח נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה דומה זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל
לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות בא כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים זיבורית הם חורין
לוי, של מכוחו גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא שמעון גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות, מן
מעידית, אפילו משמעון גובה רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה השדה את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך
לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו כל קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה אחרים נכסים בידו נשארו לא אם
מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד לידך שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן, על לי שהיה השעבוד
משמעון לוי כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך לי שהניח
כשקנה למלווה: לומר לוי יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי קנה אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את
אין שהרי ראובן, ביד בינונית נשארה שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן אצל מקום לך הניח זו שדה שמעון
על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות והר"י זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום משועבדים מנכסים גובים

ח בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין חכמים תקנת על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה ואומר, רבאזה כדעת ורין,
לוי שקנה מהשדה השעבוד פקע לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה חכמים בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא

בזה]. כלום ביאר לא ורבינו שם). שקנה18)(ראה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר בסמוך השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון
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יגּבּו2ּכׁשּיֹורדין‡. לא - מהן לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה4ׁשּבקרקעֹותיו3לבעל ודין .5, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

והאיׁש ּתעמד ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית; מן חֹוב ּבעל ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּבה
להֹוציא? אדם ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא בֹו נׁשה אּתה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחּות

לוין ּבפני הּלוה6ּדלת מן לּפרע ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין הּיֹורׁשין, מן לּפרע הּבא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעצמֹו;

הּזּבּורית מן אּלא יּפרע לא -7. ִִִִֶַַָָֹ

נפרעים·. מׁשעּבדין8אין ּבני9מּנכסים נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻ
ּבינֹונית10חֹורין והמׁשעּבדים זּבּורית חֹורין ּבני היּו ואפּלּו ,11 ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֻ

עּדית ׁשּנתנם12אֹו ּבין ׁשּמכרם ּבין נׁשּתּדפּו13, חֹורין14. ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
המׁשעּבדין מן טֹורף זה הרי ּכאּלּו15- ׁשּנׁשחתּו ׁשּכיון ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ֵָאינם.

ׁשּמכר‚. ּומכר16ראּובן ׁשמעֹון וחזר לׁשמעֹון, ּׂשדֹותיו ּכל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
- לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׂשדה

גֹובה מּזה רצה גֹובה, מּזה אמּורים?17רצה ּדברים ּבּמה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבינֹונית לוי -18ּכׁשּלקח זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ; ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

טרחּתי זה מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי לקח אם וכן מּמּנּו. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָולקחּתי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכתובת1) ניזקין ודין זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים נפרעים ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר
שני ללוקח כותב ודין בינונית, ושייר עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים נכסיו מוכר ודין גובים, הם ממה אשה
בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון כתב והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין עימך, לי אין ודברים דין

מח.2) גיטין מצומצם3)משנה שטח מעדיף אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית קרקעות: של סוגים שלושה נקבעו
גרועה. קרקע של גדול יותר שטח על יפה קרקע עולם4)של בשל או שמין הן בשלו שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא

ש שלהן ביותר הטובים כשהקרקעות למשל, בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות סוגי לפי גובים פירוש, מין?
שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג העולם בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך מוגדרים הלווה
כ"ד פרק לקמן בפירוש פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו" שכתב רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של או

ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) נ.5)הלכה גיטין עולא של מי6)מימרא
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות יסרב במזומן מעות לו מן7)שיש אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם משנה

"היורשים" מן וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר צריך ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא הזיבורית".
חושש אינו שהמלווה דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל זה דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום

היורשים. מן זיבורית לגבות ויצטרך הלווה ימות שמא כך, כדי שם.8)עד ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות משום11)הנמצאים חכמים, כתקנת נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

לאחרים. הפסד שיש במקום תיקנו לא בעל12)שחכמים אבל בעידית, שדינו ממזיק, גבייה לדין נוגעות עידית" "או המלים
ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה לקמן כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו עידית גובה אינו חוב

בניזקין. גם נאמר חורין בני נ:13)כשיש ואינה14)שם ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש, נשתטפו, כמו
לזריעה. נכסים15)ראויה בזרוע לקח גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה [במגיד שנפשטה, בעייה צה: כתובות

לי גזלן של שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין חובו].בני את לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי של16)פול מימרא
רבא). בשם זה דין נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות הדין17)רבה פרטי כל את מתחילה לבאר רצוי ההבנה את להקל כדי

כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו בשטר מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא פיסקא כל כך אחר ולפרש
החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל את ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן והיו לשמעון שדותיו
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו (ואם שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית לגבות
שהרי לו, המשועבדת השדה את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו פי על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
כשבני אפילו חורין בני שיש במקום מהלוקח נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה דומה זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל
לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות בא כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים זיבורית הם חורין
לוי, של מכוחו גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא שמעון גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות, מן
מעידית, אפילו משמעון גובה רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה השדה את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך
לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו כל קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה אחרים נכסים בידו נשארו לא אם
מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד לידך שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן, על לי שהיה השעבוד
משמעון לוי כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך לי שהניח
כשקנה למלווה: לומר לוי יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי קנה אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את
אין שהרי ראובן, ביד בינונית נשארה שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן אצל מקום לך הניח זו שדה שמעון
על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות והר"י זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום משועבדים מנכסים גובים

ח בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין חכמים תקנת על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה ואומר, רבאזה כדעת ורין,
לוי שקנה מהשדה השעבוד פקע לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה חכמים בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא

בזה]. כלום ביאר לא ורבינו שם). שקנה18)(ראה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר בסמוך השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון
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ׁשּלקח הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח 19ּבינֹונית, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מקֹום ל הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו. ְִִֶלגּבֹות
ּבעּדית„. להן ׁשמין - ׁשהּנּזקין ּבארנּו, חֹוב20ּכבר ּובעל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבבינֹונית ּבזּבּורית21- - אּׁשה ּוכתּבת לֹו22, היּו עּדית23. ְְְִִִִִִֵַָָֻ
ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ְְְְִִִִִִִִִַַַָָֻוזּבּורית
ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית עּדית לֹו ְְִִִִִִִֵַַַָָֻהיּו

ּבלבד ּובינֹונית זּבּורית לֹו היּו ּבבינֹונית. נּזקין24אּׁשה - ְְִִִִִִִִֵֵַָָָ
ּבבינֹונית חֹוב ּבזּבּורית.25ּובעל אּׁשה ּוכתּבת , ְְְִִִִֵַַַָֻ

ּבנ26מכרן‰. אחתלׁשלׁשה ּבבת אדם נכנסּו27י ּכּלן הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
העּדית מן טֹורפין והּנּזקין הּבעלים, חֹוב28ּתחת ּובעל , ְְְִִִִִִִַַַַַַָָָ

מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת הּבינֹונית, מן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻטֹורף
האחרֹון מן טֹורפין ּכּלן - זה אחר -29לזה הסּפיק לא ; ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

אפּלּו פניו. מּׁשּלפני טֹורפין - הסּפיק לא מּׁשּלפניו; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹטֹורפין
הּזּבּורית ׁשּלקח הּוא האחרֹון הּקֹודם30היה הּלֹוקח ׁשהרי . ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּמּנּו לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי לּטֹורף: .31אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָ
.Â.הּבעלים ּתחת נכנס הּלֹוקח הרי - זֹו אחר זֹו לאחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמכרן

לקח אבל ּבאחרֹונה; עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
אֹומר ׁשהרי הּזּבּורית; מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה ֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻזּבּורית
הּנחּתי הרי ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּטֹורף
אם ּכ הּטֹורף לֹו אֹומר אינֹו ולמה מּמּנּו. לגּבֹות מקֹום ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָל

העּדית מן חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָלקח
ּבאחרֹונה לּלֹוקח32ׁשּלקח היא ּתּקנה ׁשּזֹו אֹומר33? והרי , ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זֹו ּבתּקנה אפׁשי אי להן: יגּבה34לֹוקח מּכם אחד ּכל אּלא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו. הראּוי ִָָמן

.Êוחזר35מכרן ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּגֹובין ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותםמן ידחה ּבּמה לֹו אין ׁשהרי עּדית36העּדית, מכר . ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָוהּניח

הּׁשני מּבינֹונית37לֹוקח ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל , ְִִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
לפניו ׁשּׁשּיר .38וזּבּורית ְְִִִֵֶָָ

.Áׁשּלוה לׁשנים39מי נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר ,40מאחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכתב
לֹו: אֹומר ׁשהרי ראׁשֹון; מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּידֹו
הּנכסים מן חֹוב ּבעל אצל מּמּנּו לגּבֹות מקֹום ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנחּתי
ׁשהרי ,עצמ על הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּקנה

מהן עצמ ּבכתּבתּה41סּלקּת לאּׁשה הּדין והּוא אם42. , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
אם אבל לטרף. יכֹולה ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻּכתבה

הּׁשני מן טֹורפין - לראׁשֹון ּׂשדה43ּכתבּו הּלוה מכר . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני ללֹוקח ראׁשֹון לֹוקח ּומכרּה הּמלוה44ללֹוקח, וכתב , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הרי - מּידֹו וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ראׁשֹון: ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָללֹוקח
הּׂשדה אֹותּה ׁשני מּלֹוקח טֹורף חֹוב ראׁשֹון45ּבעל ולֹוקח , ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
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מהזיבורית19) קצת מעולה שדה שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון ונראה דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
של בינונית לסוג להכניסה אפשר הבינונית ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו,
ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל מפני מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו שיטת (לפי קרקעותיו

שלקח". הבינונית "כמו וכתב: רבינו דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק ולפיכך א20)שמעון. בפרק נתבאר
ז. הלכה ממון נזקי א.21)מהלכות הלכה זה ג.22)בפרק הלכה אישות מהלכות ט"ז ח.23)בפרק קמא בבא ברייתא

כבינונית24) שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו למה קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה למעלה שם.
וזו ומכרה ממש עידית גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו האומר לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
כאן רבינו דברי את גם להבין יש וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית מכירת לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה

משנה). לחם (ראה קכ סימן משפט בחושן הטור פסק אומרת,25)וכן אחת זו, את זו הסותרות ברייתות שתי מובאות שם בגמרא
רבינו (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה שנחלקו שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה בבינונית חוב בעל
כעולא. פוסק ורבינו מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה לא ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה

לק תתבאר שיטתם קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא להיפך: מפרשים העיטור ובעל כ"ד[והראב"ד בפרק מן
י]. שם.26)הלכה זיבורית.27)ברייתא ולזה בינונית ולזה עידית, לזה אחד, ביום מכר הסוגים שלושת בהגהות28)כל

בית וחייבוהו בדין שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה על מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
[קושייא דמיא" בשטר ככתובה בתורה הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: בקידושין שאמרו כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם ִִדין

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא התוספות כתבו תירוצה וגם השדות.29)זו בסוג כלל מתחשבין יכול30)ואין אינו
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג) בהלכה שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית לטעון

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין ב.31)מה בהלכה שאמרנו האחרונה32)כמו אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
בעל יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית מכירת אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית, שהיא פי על אף

עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה היא33)חוב חכמים תקנת מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
המוכר. ביד שדות כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, בגמרא34)לטובת אמרו זה נימוק ג. בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי

ח: לגבות.36)שם.35)שם מקום הניח לא באחרונה זו שלקח רצה37)מכיוון כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר
עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה כדינם.38)מזה - מזיבורית ואשה מבינונית חוב כתובות39)בעל ברייתא

זה.40)צה. אחר ממשועבדים41)בזה שגובה חורין בני נשתדפו לבין כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם בגמרא
ב). הלכה למעלה זו42)(ראה בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה. לעניין חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא

שתי נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו והשדות מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה והמדובר
נפרדות]. הלכות בשתי השני?43)הגירסאות מן טורפים כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין וקשה פשוט. זה

לקוחות".44) ושני חוב בעל "וכן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש ראשון45)כך לוקח כלפי מזכותו אלא הסתלק לא שהרי

dele deln zekld - zah h"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חֹוב מּבעל אֹותּה לֹו46טֹורף ּכתב ׁשהרי טֹורף47, ׁשני ולֹוקח , ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון מּלֹוקח לֹו48אֹותּה מכרּה הּוא ׁשהרי חֹוב49, ּובעל , ְֲִִֵֵֶַַַָָָ
מּׁשני וטֹורף חלילה50חֹוזר וחֹוזרין ּפׁשרה51, ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְִִֵֵֵֶָָָָֻּביניהן.

עּׂשרים 1ּפרק
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ּתחּלה,‡. ּגֹובה חֹובֹו ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמי
האחרֹון קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו הּלוה מן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּבּמה זכה. - חֹובֹו ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוגבה
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
על אף הרּבה, חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
וגבה ׁשּקדם וכל ׁשוין, ּכּלן אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, -ֲִֶַַַָָ
.·ּכ ואחר ,ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻלוה

לראׁשֹון, מׁשעּבד הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ּׂשדה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻקנה
קדימה ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָוהּוא
ּפי על אף זכה, - מהן וגבה ׁשּקדם ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּטלטלין,
הּמּטלטלין מן ותפס אדם מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּכל זכה; לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד לזּכֹות ּכדי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
לא - לאחרים חֹוב עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּתֹופס
אמר אם וכן לֹו. קנה - לאחרים חֹוב עליו אין אבל ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָקנה.
מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - לפלֹוני זה ּבחפץ זכה הּלוה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות יכֹולין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹובֹות

ֵַאחר.
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמן ְְְֶֶַַַָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכֹותבין
זכה. - ְְִִַָָמּטלטלין

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
חֹולקין? ּכיצד ּביניהן. מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ׁשּבהן לּפחּות יּגיע מנינם, על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאם
ואם ּבׁשוה; מנינם לפי חֹולקים - ּפחֹות אֹו חֹובֹו ְְְְְְִִִִִֶָָָָּכׁשעּור
הּממֹון מּכל חֹולקין - חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהם לּפחּות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּגיע
וחֹוזרין חֹובֹו, ּכׁשעּור ׁשּבהם לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביניהם
הּזאת. ּכּדר ּביניהן הּיתר וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשארים
מאתים, זה וׁשל מנה, זה ׁשל חֹובֹות, ׁשלׁשה היּו ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
- מאֹות ׁשלׁש הּנמצא ּכל היה אם מאֹות: ׁשלׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוׁשל
מאֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם נמצא אם וכן מאה; מאה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָנֹוטלין

חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על יתר ׁשם נמצא ּבׁשוה. חֹולקין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הּממֹון ּוׁשאר הּמאה, ּבעל ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשלׁש
ׁשם נמצאּו ּכיצד? .הּדר אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחֹולקין
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָחמׁש
ויסּתּלק ּבׁשוה, הּפחֹות אֹו הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאחד,
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם נמצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּׁשני.
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה, ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארים הּמאה ונֹותנין הּמאתים, ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלבעל
ויׁש ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הן אפּלּו חֹולקין זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורּו, הּגאֹונים ְְְִִִִֶֶַָָמן
לוי,‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראּובן
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ּׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּבת ּׂשדה והרי ,ׁשטר ׁשל זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד ׁשּמא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
אחר ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָחֹורין
הרׁשאה ּכתבּו אם ,לפיכ מּמּני. לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹזמנ
ּבראּובן הּדין והּוא צד. מּכל ואיל מאּיר טֹורפין - לזה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ּׂשדה לוי להן ׁשּמכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשמעֹון

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ּבניסן ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָזה
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ּבין‡. הּלֹוקח, ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל
אּלא מאליהן. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבין הֹוצאה מחמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהׁשּביחּו
הׁשּביחּו ואם הּׁשבח, ּכל טֹורף - מאליהן ׁשבחּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאם
לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה - הֹוצאה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחמת
ּבמנה, ּׂשדה ללוי ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחֹוב
ׁשוה היא והרי והׁשּביחּה הֹוצאֹות, לוי עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהֹוציא
ּבמאה, מּמּנה טֹורף - מּלוי לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמאתים,
ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות בּה עלּו אֹו ּבדמים ְְִִֶֶֶָָָָָָֻׁשהּוקרה
מהּיֹורד ּכחֹו רע הּלֹוקח יהא לא ואמרּו: ּגדֹולים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹחכמים
הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלּׂשדה
ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא מאה הׁשּביח אם ,ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָלפיכ

ה עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ּקרןההֹוצאה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
לדּון.] ראּוי וכ הם, טעם ׁשל [ּודברים חֹוב. ּבעל ְְִֵֵֶַַַַָָָָטֹורף
מן אף ׁשמעֹון, מּנכסי הּקרן את וגֹובה הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַוחֹוזר
אבל ללוי; ּבֹו ׁשּמכר זמן מאחר נתן אֹו ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהמׁשעּבדין
אין - ּבכּלֹו ּבין ּבחציֹו ּבין חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּׁשבח

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השדה.46)בלבד. דמי את בחזרה ממנו הוציא שני שלוקח אחר -47)פירוש, ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה שלא התחייב
בעקיפין. מעותיו.48)אמנם לו החוב.49)ומחזיר בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה פי על אף לו להחזירה ומחוייב

כלפיו.50) מזכותו הסתלק לא סוף.51)שהרי לבלי ביום1)עד שזמנם שטרות ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה כתוב שבאחד חוב שטרי שני ודין שבח1)אחד, ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה גובה
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lybe zxecdn jezn

חֹוב מּבעל אֹותּה לֹו46טֹורף ּכתב ׁשהרי טֹורף47, ׁשני ולֹוקח , ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון מּלֹוקח לֹו48אֹותּה מכרּה הּוא ׁשהרי חֹוב49, ּובעל , ְֲִִֵֵֶַַַָָָ
מּׁשני וטֹורף חלילה50חֹוזר וחֹוזרין ּפׁשרה51, ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְִִֵֵֵֶָָָָֻּביניהן.

עּׂשרים 1ּפרק
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ּתחּלה,‡. ּגֹובה חֹובֹו ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמי
האחרֹון קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו הּלוה מן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּבּמה זכה. - חֹובֹו ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוגבה
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
על אף הרּבה, חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
וגבה ׁשּקדם וכל ׁשוין, ּכּלן אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, -ֲִֶַַַָָ
.·ּכ ואחר ,ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻלוה

לראׁשֹון, מׁשעּבד הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ּׂשדה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻקנה
קדימה ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָוהּוא
ּפי על אף זכה, - מהן וגבה ׁשּקדם ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּטלטלין,
הּמּטלטלין מן ותפס אדם מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּכל זכה; לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד לזּכֹות ּכדי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
לא - לאחרים חֹוב עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּתֹופס
אמר אם וכן לֹו. קנה - לאחרים חֹוב עליו אין אבל ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָקנה.
מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - לפלֹוני זה ּבחפץ זכה הּלוה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות יכֹולין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹובֹות

ֵַאחר.
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמן ְְְֶֶַַַָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכֹותבין
זכה. - ְְִִַָָמּטלטלין

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
חֹולקין? ּכיצד ּביניהן. מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ׁשּבהן לּפחּות יּגיע מנינם, על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאם
ואם ּבׁשוה; מנינם לפי חֹולקים - ּפחֹות אֹו חֹובֹו ְְְְְְִִִִִֶָָָָּכׁשעּור
הּממֹון מּכל חֹולקין - חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהם לּפחּות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּגיע
וחֹוזרין חֹובֹו, ּכׁשעּור ׁשּבהם לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביניהם
הּזאת. ּכּדר ּביניהן הּיתר וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשארים
מאתים, זה וׁשל מנה, זה ׁשל חֹובֹות, ׁשלׁשה היּו ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
- מאֹות ׁשלׁש הּנמצא ּכל היה אם מאֹות: ׁשלׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוׁשל
מאֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם נמצא אם וכן מאה; מאה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָנֹוטלין

חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על יתר ׁשם נמצא ּבׁשוה. חֹולקין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הּממֹון ּוׁשאר הּמאה, ּבעל ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשלׁש
ׁשם נמצאּו ּכיצד? .הּדר אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחֹולקין
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָחמׁש
ויסּתּלק ּבׁשוה, הּפחֹות אֹו הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאחד,
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם נמצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּׁשני.
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה, ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארים הּמאה ונֹותנין הּמאתים, ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלבעל
ויׁש ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הן אפּלּו חֹולקין זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורּו, הּגאֹונים ְְְִִִִֶֶַָָמן
לוי,‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראּובן
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ּׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּבת ּׂשדה והרי ,ׁשטר ׁשל זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד ׁשּמא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
אחר ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָחֹורין
הרׁשאה ּכתבּו אם ,לפיכ מּמּני. לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹזמנ
ּבראּובן הּדין והּוא צד. מּכל ואיל מאּיר טֹורפין - לזה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ּׂשדה לוי להן ׁשּמכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשמעֹון

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ּבניסן ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָזה

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ּבין‡. הּלֹוקח, ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל
אּלא מאליהן. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבין הֹוצאה מחמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהׁשּביחּו
הׁשּביחּו ואם הּׁשבח, ּכל טֹורף - מאליהן ׁשבחּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאם
לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה - הֹוצאה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחמת
ּבמנה, ּׂשדה ללוי ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחֹוב
ׁשוה היא והרי והׁשּביחּה הֹוצאֹות, לוי עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהֹוציא
ּבמאה, מּמּנה טֹורף - מּלוי לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמאתים,
ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות בּה עלּו אֹו ּבדמים ְְִִֶֶֶָָָָָָֻׁשהּוקרה
מהּיֹורד ּכחֹו רע הּלֹוקח יהא לא ואמרּו: ּגדֹולים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹחכמים
הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלּׂשדה
ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא מאה הׁשּביח אם ,ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָלפיכ

ה עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ּקרןההֹוצאה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
לדּון.] ראּוי וכ הם, טעם ׁשל [ּודברים חֹוב. ּבעל ְְִֵֵֶַַַַָָָָטֹורף
מן אף ׁשמעֹון, מּנכסי הּקרן את וגֹובה הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַוחֹוזר
אבל ללוי; ּבֹו ׁשּמכר זמן מאחר נתן אֹו ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהמׁשעּבדין
אין - ּבכּלֹו ּבין ּבחציֹו ּבין חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּׁשבח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השדה.46)בלבד. דמי את בחזרה ממנו הוציא שני שלוקח אחר -47)פירוש, ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה שלא התחייב
בעקיפין. מעותיו.48)אמנם לו החוב.49)ומחזיר בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה פי על אף לו להחזירה ומחוייב

כלפיו.50) מזכותו הסתלק לא סוף.51)שהרי לבלי ביום1)עד שזמנם שטרות ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה כתוב שבאחד חוב שטרי שני ודין שבח1)אחד, ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה גובה



deleצב deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּתּקנת ׁשמעֹון. ׁשל חֹורין ּבני מּנכסים אּלא גֹובהּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלוי
הּגזלן, ׁשאכל הּפרֹות ולא הּׁשבח, יגּבה ׁשּלא היא: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעֹולם
דברים ׁשאּלּו מׁשעּבדין; מּנכסים והּבנֹות, האּׁשה מזֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻולא
מן אּׁשה ּתטרף ׁשּלא ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻֻׁשאין
ּבלבד הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל יטרף ולּמה ּכתּבתּה. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשבח
ׁשּלוה לאחר ּבא ׁשהּׁשבח לפי עצמּה? הֹוצאה מחמת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּבא
ּבעלי ּכׁשני ולוי ראּובן ונמצא ללוי, ׁשּמכר ּולאחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמראּובן
ׁשּלוה אחר לֹו ׁשּבאּו ּכנכסים והּׁשבח לׁשמעֹון, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחֹובֹות
ראּובן ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד חֹולקין ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמּׁשניהם,
וחזר לקנֹות, עתיד ׁשאני לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּלוה
אחר וקנה לקנֹות, עתיד ׁשאני לֹו: וכתב מאתים, מּלוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָולוה
יהּודה והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָּכ
ולוי ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָּבהֹוצאתֹו
וׁשבעים חמּׁשה זה ּביד ונמצא ּבׁשוה, אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן
ויהּודה ולוי ׁשמעֹון וחֹוזרין וׁשבעים; חמּׁשה זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָּוביד
הּדר על ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשּתן
טֹורף ולוי זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּפרׁשנּו.
הּׁשבח מן נֹוטל ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָמאה
מאה. הן אפּלּו חֹולקין הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשנים

אבל·. מּמּנּו. נטרפין אינן - הּלֹוקח ׁשאכל הּפרֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
לּקרקע, צריכין ׁשאינן ּפי על אף לּקרקע, המחּברין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻהּפרֹות
ּכמֹו מהן ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכענבים

הּׁשבח. מן ִֶֶֶַַׁשּגֹובה
ּגֹובה‚. חֹוב ּבעל אין - הֹוצאה מחמת ׁשּׁשבחה ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּתנה

מּתנה ּבׁשעת ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָמּׁשבחּה
ואם ּכּלּה. את ּגֹובה חֹוב ּבעל - מאליה ׁשבחה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוגֹובה.
את מּמּנה ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקּבל
חֹוב ּבעל יטרף ולּמה הּלקֹוחֹות. מן ׁשּגֹובין ּכדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבח
מּפני ּכלּום? מּתנה מּמקּבל יטרף ולא הּלֹוקח מן הּׁשבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹחצי
ּבּקרן ל מחּיב ׁשאני מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשהּמֹוכר
ורצה הּכל; אחריּות ועלי ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּובעמל
ׁשאם זה, ּתנאי על ירד הּלֹוקח ׁשהרי זה, ּדבר וקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח
ּכבר - ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר. על יחזר הּׁשבח מּמּנּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹיּלקח
ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר דין ׁשּזה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹודע
ּכלּום. ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחּה מּׁשבח גֹובה אינֹו - זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתנאי

מן„. ּגֹובה חֹוב ּבעל אין - הּנכסים ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוכן
את ּגֹובה - מאליהן נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשבח

ּכּלֹו. ֶַַֻהּׁשבח

מן‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן
קּבין, ּתׁשעה ּבית ּבּׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון לּלֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתעלה
נׁשאר לא ואם ׁשניהם; ּבּה יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּובגּנה
חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - עליו ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו דבר ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹו

ּדמיו. ֶָָאת
.Âורֹואין ּכּלּה, את נֹוטל חֹוב ּבעל - אּפֹותיקי הּׂשדה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיתה

על יתר הּׁשבח חצי היה אם לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחצי
ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָההֹוצאה
מן נֹוטל הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר ׁשהׁשּביחה, היא ּׂשדי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָחֹוב:
לֹו אין - ההֹוצאה מן ּפחֹות הּׁשבח חצי היה ואם ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
הּמֹוכר מן וגֹובה וחֹוזר הּׁשבח, חצי דמי אּלא הּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמן

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח ְְֲִִִֶֶַַַָחצי
.Êאנּו אֹומרים: יתֹומים היתֹומין, מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבעל

על - הׁשּביח אביכם ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהׁשּבחנּו,
ׁשמין - הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיתֹומים
ׁשּבׁשניהן, הּפחֹות ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהן
ּׂשדה ּבׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבדמים. אֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומעלה
היתֹומין רצּו אם אּפֹותיקי, עּׂשּה לא אם אבל אּפֹותיקי; ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹזֹו
נֹוטלין - רצּו ואם אֹותֹו, מסּלקין - ּבדמים חֹוב ּבעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָלסּלק

ׁשּלהן. ׁשבח ׁשעּור הּקרקע ְִִֶֶֶַַַַָמן

ה'תשע"ב שבט א' רביעי יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק

¤¤§©¦§¤§¦

לבית‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר
ויתקּים לנכסיו2ּדין יֹורדין ואין ׁשּלם. לּלוה: אֹומרים -3 ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּיתּבעּנּו עד לנכסי4ּתחּלה הּמלוה והֹוריד הּדּין טעה ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹותֹו מסּלקין - ׁשּיתּבעּנּו קדם הּלוה5לוה אמר הריני6. : ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

אמׁשּכן אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו אמּכר7מׁשּלם, אֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מחּיבין ואין יֹום, ׁשלׁשים זמן לֹו קֹובעין - הּמעֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָואביא

מׁשּכֹון לּתן ּבית8אֹותֹו היּו מּיד - מּטלטלים ׁשם היּו ׁשאּלּו ; ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מהם ּגֹובין לֹו9ּדין ׁשּיׁש מי על להחרים הּמלוה רצה ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחרים זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג מּטלטלין אֹו .10מעֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
הּׁש ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה מחּיבין לׁשיםואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית - הביא ּבּתחּלה11ולא אמר אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
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שומא.1) ודיני טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר העדים.2)מבאר חתימת יאשר דין יורד3)בית אינו דין בית
החוב. פירעון מהם להגבות כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה הגבייה.4)לנכסי ויבקש הדין לבית יבוא שהמלוה

דינם5) הלווה שנכסי שם: ונימקו חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא בבבא הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים
עצמו). הלווה את שתבע (לפני תחילה הערב מן גובים ואין משנה).6)כערב (מגיד הרי"ף בתשובות זו שבהלכה הדינים מקור

שלי.7) גם9)מטלטלין.8)קרקע יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על הגבייה שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
מייד. לו שמים מטלטלין אבל מסויים, זמן נזכר10)כן ולא הגאונים תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי סתם חרם

מלשון11)בגמרא. הוא ש"אדרכתא" מפרש ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס למלוה כוח ייפוי כותבים דין בית
(שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף רשות פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות למלוה רשות שנותנים "דורך",

dele deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם איני ,12ּכׁשּתבעֹו: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפה על מלוה אּלא ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין אֹו13ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חֹורין14ׁשהֹודה ּבני נכסי על אדרכּתא ּכֹותבין לֹו.15- ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אני16טען·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום והעד ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאביא
לֹו17ּופלֹוני קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם : ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אּלא18זמן ּבא ׁשאינֹו להם נראה ואם עדיו; להביא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלם, לֹו: אֹומרים - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּבעלילֹות
יחזר ראיה לֹו יׁש אם ּכ אּלם19ואחר הּמלוה היה ואם .20, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אינֹו .21וׁשּמא ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּׁשטר22קבעּו‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן והּגיע23לֹו , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

וׁשני וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא -24הּזמן ּבא לא . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּפתיחא עליו והּוא26ּומׁשּמתין25ּכֹותבין לֹו ּוממּתינין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִַַָָָ
יֹום ּתׁשעים טֹורח27ּבנּדּויֹו ׁשּמא - ראׁשֹונים ׁשלׁשים : ְְְִִִִִִֵֶַָ

למּכר טֹורח הּוא ׁשּמא - אמצעים -28ללוֹות; אחרֹונים ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
יֹום ּתׁשעים ׁשלמּו מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא

אדרכ לֹו ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ּומּתיריןולא נכסיו, על ּתא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נּדּויֹו. ִלֹו

ּכֹותבין„. והּוא29אין לֹו. ּומֹודיעין ׁשּׁשֹולחין עד אדרכּתא ְְְְְִִִִֵֶַַַָ

ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב יתר30ׁשּיהיה ּפחֹות; אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
זה להֹודיעֹו31על צריכין אין אמּורים?32- ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ

נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ראיה33ּכׁשהיה אביא עּתה ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּכֹותבין מּיד - ּדין לבית ּבא איני אמר: אבל הּׁשטר; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואבּטל
הּמּטלטלין על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על .34אדרכּתא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם ּתׁשעים35וכן לֹו ממּתינין אין - ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא .36יֹום, ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ּכֹותבין‰. הּתׁשעים ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה
הּמּטלטלין על אבל הּקרקעֹות; על - אחר37אדרכּתא אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָ

ואבּטל ראיה אביא עּתה אֹומר: ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשעים
יאכל38הּׁשטר ׁשּמא לּמּטלטלין, הּמלוה מֹורידין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּיּטל. מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאֹותם,
קרקע לּמלוה היה תכסיף39ואפּלּו ׁשּמא ּתׁשּתדף40, .41אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
אֹומרים - ּכ42הֹורידּוהּו ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני איׁש : ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

ּׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ
ׁשלׁשה לֹו ׁשמין ּכ ואחר ׁשּלֹו. ּכנגד43ּפלֹונית ּׂשדה מאֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עליה44חֹובֹו ּומכריזין ּׁשּיראּו45. מה ׁשּיפסקּו46ּכפי עד , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין .47הּמֹוסיפין. ְִִִִֵֶֶַַָ
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הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר, ה סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית הדריכוהו מג): כ.
ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא התביעה.14)בעדים.13)בבא של בנכונותה ולא15)הלווה נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על שמלוה כבר נתבאר לאחרים. שם.16)נשתעבדו רבא של סתם:17)מימרא אמר רבא
הראשונה מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים שמות להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא הלווה טען
ורבא לו. שומעים אין מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח". עומד ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר ברישא גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר זמן לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך
(אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו פירש ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין פשוט, הדבר כן לא שאם

ומקומם. שמותם כשפירש יום.18)עדים") שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט חושן ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
מעותיו.19) המלוה לו תקיף.20)יחזיר לדיינים21)אדם כשנראה זה וכל ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

ג). שער התרומות בעל בשם שם יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש להם כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין
חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים אלים גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט) (ויניציאה התרומות [בבעל
ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה ואפשר כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא של מעשה כפי

ה)]. שם.22)והלכה קמא תקיף.23)בבא אדם אינו החוב ובעל בדבריו ממש כשיש שני24)המדובר ביום יושבים דין בתי
וישלם.וחמ יבוא שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. רבינו25)ישי שגם ונראה (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

ה). הלכה סנהדרין מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך פרק26)התכוון תורה תלמוד בהלכות מבוארים ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי
שם.27)ז. לקרקעותיו.28)גמרא קונה מחפש הוא ללוות מצא יספיק30)שם.29)כשלא שהשליח כדי מפרש, בגמרא

מה לו יש אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא ויוכל אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע ללכת
ישלם. או ימים.31)לטעון שני ממהלך יותר רחוק במקום נמצא בא.32)כשהלווה ולא יום תשעים כבר לו שהמתינו מכיוון

ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה זמן והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה עשה שרבינא אמרו, שם [בגמרא
הודעה]. לעניין אלים גבר דין לגמרי השמיט שרבינו הדין.33)היא, בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום מיום ודוחה משתמט

ה.34) הלכה אצלו.35)ראה שהופקד דבר להחזיר ולפיכך36)נתבע לשלם, מעות ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה
בו, להשתמש לנפקד ואסור לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או בהלוואה כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים
כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע דינו פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ותובע. בא כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו

ז. הלכה ד פרק ופיקדון שאלה שם.37)בהלכות קמא הדין.38)בבא בית לפקודת לסרב מתחצף לגבות39)ואינו ויוכל
פירות.40)ממנה. תוציא ולא בהלכה41)תכחש קדים). ושדופות - ו מא, בראשית - המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש

שאין משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין על גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני באומר הקודמת
מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה בשטר.42)עושים קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם הקרקע44)בני שטח קובעים

החוב. לסכום שווה השומא.45)שערכו על ויוסיפו קונים יבואו אולי למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים
אלא46) קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן רבינו ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים יתבאר, ט בהלכה

המקח. על ויוסיפו חדשים קונים שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל קובעים קונים47)הדיינים באו לא אם כלומר,



צג dele deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם איני ,12ּכׁשּתבעֹו: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפה על מלוה אּלא ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין אֹו13ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חֹורין14ׁשהֹודה ּבני נכסי על אדרכּתא ּכֹותבין לֹו.15- ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אני16טען·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום והעד ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאביא
לֹו17ּופלֹוני קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם : ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אּלא18זמן ּבא ׁשאינֹו להם נראה ואם עדיו; להביא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלם, לֹו: אֹומרים - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּבעלילֹות
יחזר ראיה לֹו יׁש אם ּכ אּלם19ואחר הּמלוה היה ואם .20, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אינֹו .21וׁשּמא ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּׁשטר22קבעּו‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן והּגיע23לֹו , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

וׁשני וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא -24הּזמן ּבא לא . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּפתיחא עליו והּוא26ּומׁשּמתין25ּכֹותבין לֹו ּוממּתינין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִַַָָָ
יֹום ּתׁשעים טֹורח27ּבנּדּויֹו ׁשּמא - ראׁשֹונים ׁשלׁשים : ְְְִִִִִִֵֶַָ

למּכר טֹורח הּוא ׁשּמא - אמצעים -28ללוֹות; אחרֹונים ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
יֹום ּתׁשעים ׁשלמּו מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא

אדרכ לֹו ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ּומּתיריןולא נכסיו, על ּתא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נּדּויֹו. ִלֹו

ּכֹותבין„. והּוא29אין לֹו. ּומֹודיעין ׁשּׁשֹולחין עד אדרכּתא ְְְְְִִִִֵֶַַַָ

ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב יתר30ׁשּיהיה ּפחֹות; אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
זה להֹודיעֹו31על צריכין אין אמּורים?32- ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ

נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ראיה33ּכׁשהיה אביא עּתה ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּכֹותבין מּיד - ּדין לבית ּבא איני אמר: אבל הּׁשטר; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואבּטל
הּמּטלטלין על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על .34אדרכּתא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם ּתׁשעים35וכן לֹו ממּתינין אין - ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא .36יֹום, ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ּכֹותבין‰. הּתׁשעים ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה
הּמּטלטלין על אבל הּקרקעֹות; על - אחר37אדרכּתא אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָ

ואבּטל ראיה אביא עּתה אֹומר: ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשעים
יאכל38הּׁשטר ׁשּמא לּמּטלטלין, הּמלוה מֹורידין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּיּטל. מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאֹותם,
קרקע לּמלוה היה תכסיף39ואפּלּו ׁשּמא ּתׁשּתדף40, .41אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
אֹומרים - ּכ42הֹורידּוהּו ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני איׁש : ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

ּׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ
ׁשלׁשה לֹו ׁשמין ּכ ואחר ׁשּלֹו. ּכנגד43ּפלֹונית ּׂשדה מאֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עליה44חֹובֹו ּומכריזין ּׁשּיראּו45. מה ׁשּיפסקּו46ּכפי עד , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין .47הּמֹוסיפין. ְִִִִֵֶֶַַָ
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הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר, ה סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית הדריכוהו מג): כ.
ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא התביעה.14)בעדים.13)בבא של בנכונותה ולא15)הלווה נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על שמלוה כבר נתבאר לאחרים. שם.16)נשתעבדו רבא של סתם:17)מימרא אמר רבא
הראשונה מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים שמות להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא הלווה טען
ורבא לו. שומעים אין מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח". עומד ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר ברישא גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר זמן לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך
(אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו פירש ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין פשוט, הדבר כן לא שאם

ומקומם. שמותם כשפירש יום.18)עדים") שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט חושן ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
מעותיו.19) המלוה לו תקיף.20)יחזיר לדיינים21)אדם כשנראה זה וכל ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

ג). שער התרומות בעל בשם שם יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש להם כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין
חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים אלים גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט) (ויניציאה התרומות [בבעל
ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה ואפשר כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא של מעשה כפי

ה)]. שם.22)והלכה קמא תקיף.23)בבא אדם אינו החוב ובעל בדבריו ממש כשיש שני24)המדובר ביום יושבים דין בתי
וישלם.וחמ יבוא שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. רבינו25)ישי שגם ונראה (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

ה). הלכה סנהדרין מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך פרק26)התכוון תורה תלמוד בהלכות מבוארים ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי
שם.27)ז. לקרקעותיו.28)גמרא קונה מחפש הוא ללוות מצא יספיק30)שם.29)כשלא שהשליח כדי מפרש, בגמרא

מה לו יש אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא ויוכל אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע ללכת
ישלם. או ימים.31)לטעון שני ממהלך יותר רחוק במקום נמצא בא.32)כשהלווה ולא יום תשעים כבר לו שהמתינו מכיוון

ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה זמן והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה עשה שרבינא אמרו, שם [בגמרא
הודעה]. לעניין אלים גבר דין לגמרי השמיט שרבינו הדין.33)היא, בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום מיום ודוחה משתמט

ה.34) הלכה אצלו.35)ראה שהופקד דבר להחזיר ולפיכך36)נתבע לשלם, מעות ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה
בו, להשתמש לנפקד ואסור לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או בהלוואה כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים
כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע דינו פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ותובע. בא כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו

ז. הלכה ד פרק ופיקדון שאלה שם.37)בהלכות קמא הדין.38)בבא בית לפקודת לסרב מתחצף לגבות39)ואינו ויוכל
פירות.40)ממנה. תוציא ולא בהלכה41)תכחש קדים). ושדופות - ו מא, בראשית - המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש

שאין משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין על גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני באומר הקודמת
מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה בשטר.42)עושים קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם הקרקע44)בני שטח קובעים

החוב. לסכום שווה השומא.45)שערכו על ויוסיפו קונים יבואו אולי למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים
אלא46) קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן רבינו ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים יתבאר, ט בהלכה

המקח. על ויוסיפו חדשים קונים שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל קובעים קונים47)הדיינים באו לא אם כלומר,



deleצד deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החֹוב ׁשטר לֹו48וקֹורעין היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם , ְְְְְִִִַַָָָָָֹ
נתחּיב ּפלֹוני איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין - חֹורין ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנכסים
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר וכ ּכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלפלֹוני

לּׁשטר קרענּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ׁשהיה49ולא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ידֹו ולהיֹות ולחקר לדרׁש רׁשּות לפלֹוני ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹלֹו
מּזמן ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו הּנכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל.50ּפלֹוני מן חֹובֹו לגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
.Êאם ּומחּפּׂש. הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין - חֹורין ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
מהן טֹורף - ׁשטרֹו זמן מאחר ׁשטר51מׁשעּבדין וקֹורעין . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

הּטרּפא.52האדרכּתא ׁשטר לֹו וכֹותבין , ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Áלטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ׁשּלקח ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו, חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבחֹוב
האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני. מּזמן וכ ּבכ 53ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

.וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹׁשהיתה
.Ëּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לטרף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹואחר

מּמּנה לֹו וׁשמין ּׂשדה, מה54לאֹותּה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן מן לֹו ּומכריזין55ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

יֹום ׁשלׁשים יתֹומים.56עליה נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
.Èּכלּום לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ּכתּקנת57ואחר , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּגאֹונים,
חפץ58הּטֹורף מחלֹו,59ּבנקיטת ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

לאחר מכרֹו אֹותֹו60ולא מֹורידין ּכ ואחר הּלֹוקח61. לנכסי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹ
ׁשּלֹו הֹורדה.62ּבּׁשּומא וכֹותבין , ְְִֶַָָָ

.‡Èּכֹותבין ׁשהיתה63וכיצד ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו אחר ? ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּטֹורף64ּבידֹו זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבּה מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לּׂשדה הֹורדנּוהּו חֹוב, ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָואת
ּבקנינֹו. אדם ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּכדר

.·Èימי65ּומאימתי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ּׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.66ההכרזה ְַַָָ

.‚Èאדרכּתא לׁשטר67ּכל קרענּוהּו ּבּה: ּכתּוב ׁשאין ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
אדרכּתא אינּה - ּבּה:68ההלואה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא וכל טרּפא. אינּה - לאדרכּתא ּכתּוב69קרענּוה ּדלא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
ׁשּומא. אינּה - לּטרּפא קרענּוה ְְְִֵַַָָָָָּבּה:

.„Èּבמנה70ׁשלׁשה אֹומר אחד לׁשּום, ּוׁשנים71ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים

ּבמעּוטֹו יחיד ּבטל - אֹומר72ּבמנה ואחד ּבמנה, אֹומר אחד . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּבמאה נּדֹון - ועּׂשרים ּבמאה אֹומר ואחד אחד73ּבׁשמֹונים, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מאה אֹומר ואחד ּתׁשעים, אֹומר ואחד ּבמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ועּׂשרה ּבמאה נּדֹון - ּביניהן.74ּוׁשלׁשים ׁשמין זֹו ּדר ועל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂËוטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ׁשהּואּבית ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבטל מכרן להן75- ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעּות לא אבל לתּקן ּכׁשליח76רׁשּות ּכזה77, הּמֹורים וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הֹורּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או השומא כפי קונים נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את למלוה הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
משנה). (מגיד השדה לבעל - השומא על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים השדה את להם מוכרים השומא מן למעלה

שנייה.48) פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא כדי קסט. בתרא הכת50)שם.49)בבא בשטר.מזמן וב
משנה).51) מגיד (ראה הלווה מן הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" בקריעת52)המונח שאמרנו הנימוק מאותו שם.

לאדרכתא.53)השטר. קודמת טירפא ולפיה אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בדין54)בספרים ו בהלכה שנתבאר כפי
חורין. א.55)בני הלכה כ"א פרק עומדים56)למעלה דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים "שום שנינו: כא: בערכין

למלאכתם יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים יום שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל להגבות
ההכרזה, לזמן קצבה אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים, בנכסים הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
התרומות בעל בשם כתב קג סימן משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים

יום]. שלושים מכריזים חורין בבני שגם ג מלקוחות.57)שער גובים אין - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
פז.58) כתובות ונוטלים.59)משנה הנשבעים כל כדין מצוה, הקדמונים.60)של המשנה חכמי תקנת היא זו אם61)שבועה

הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה את כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה במחיר קונים נמצאו לא
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את מוכרים בשבילו.62)אלא הבקיאים ששמו מה ההורדה.63)כפי שטר

אם64) מסופק משנה והמגיד שומא, שטר שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו שומא לשטר שהכוונה נראה
מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן בטור ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני שומא שטר בכלל כותבים

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו הורדה שטר לה:65)של מציעא אחרון,66)בבא הוא שרבא משום שם, כרבא
רבו). רבה על בזה חולק רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה

קסט.67) בתרא שנייה.68)בבא פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת המלוה יוכל השטר את קרעו לא למעלה69)שאם ראה
כאן הכוונה - ההורדה בשטר השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר כותבים שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה

הורדה. קז.70)לשטר בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השניים.72)השדה שומת ל-73)מקבלים 80 שבין ההפרש
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך ויוצא 120 מה- 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא כפי74)120

הקודמת. בבבא י"ב75)החשבון פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום דומה זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
היה בשומא רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם חייבים שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות י"א) הלכה

שלוחי ואינם עצמם דעת על עושים הדיינים ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל כשגוביםעליכם גם הדין וכן היתומים. של ם
מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים הדיינים את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל אין הלוקח על אבל עצמו, מהלווה

טעה77)לקלקל.76)כממונים. שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות כוח בתוקף פועל שאינו שליח כדין

dele deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËּדין ּבין78ּבית לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
לוה ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהן, ׁשל אֹו נטרף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹו

אֹותֹו מסּלקין - קרקע79מעֹותיו חֹוזרת80מאֹותּה ׁשהּׁשּומא ; ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּטֹוב. הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום לעֹולם, ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָלּבעלים

.ÊÈּבית81קרקע ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל יהא82ּדין לא חֹוזרת; זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

נתנּה אֹו חֹוב ּבעל מכרּה הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח גדֹול ְְִִַַַַַָָָָָָֹֹּכחֹו
מּדעּתֹו חֹוב לבעל ׁשּׁשמּה אֹו והֹוריׁשּה83ּבמּתנה, ׁשּמת אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזרת אינּה קרקע84- ׁשמּו ׁשּׁשמּו87ונּׂשאת86לאּׁשה85. אֹו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוא88מּמּנה ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ולא89ונּׂשאת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

לֹו90מחזיר מחזירין .91ולא ְֲֲִִִַַֹ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבהן‡. טֹורף ׁשהרי ּפסּולין; - הּמקּדמים חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻׁשטרי
יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו קנסּו ּולפיכ ּכּדין. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקֹוחֹות
מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה חֹורין, מּבני אּלא מקּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשטר

ׁשהקּדימֹו. ְִִִֶראׁשֹון
ּבעל·. ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ּכׁשרין; - המאחרין חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשטרי

ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר. מּזמן אּלא טֹורף ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטר,
ּכׁשר. זה הרי - מאחר ׁשהּוא ּבֹו ְְֲֵֵֶֶָָָֻּכתבּו

ּפסּול,‚. - לֹו הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום, ׁשּכתבּוהּו ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָׁשטר
ׁשּנכנס עד ּבענין עסּוקים היּו ואם מקּדם. ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּפני
ּכׁשר. - ּבּלילה מּמּנּו ׁשּקנּו ּפי על אף וחתמּוהּו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּלילה

ׁשטר„. - ּבתׁשרי ּבעּׂשרה אֹו ּבׁשּבת ּכתּוב ׁשּזמּנֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָׁשטר
ּובאחד הּוא, מקּדם ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָֻֻמאחר
הּׁשטר מעמידין אּלא נכּתב, ּבתׁשרי עּׂשר ּבאחד אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא ידּוע ׁשהּדבר חזקתֹו; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל

ֲֵאחרּוהּו.
ואין‰. עּמֹו, הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין

אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמֹו. לוה ׁשּיהיה עד למלוה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּכֹותבים
נׁשּתעּבדּו מּידֹו ׁשּקנּו מּׁשעה ׁשהרי קנין, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבׁשטר

ׁש ׁשטר אבל ללּוהנכסיו; אפּלּו ּכֹותבין אין - קנין ּבֹו אין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּמא ּבפנינּו. הּמלוה ּביד הּׁשטר ויּתן עּמֹו מלוה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעד
ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ולא ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹיכּתב
הּגיע ׁשּלא ּכּדין, ׁשּלא מּניסן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹונמצא

ּתׁשרי. עד ְְִֵַָלידֹו
.Âונתאחרה ּבהן, וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ׁשּקנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעדים
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מפרש, שם זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע וגם משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
בבעל אבל עצמם, היתומים כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם משום בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים בין חורין מבני גובה כשהוא בין - לה.78)חוב מציעא שומא79)בבא "הילכתא שם:
בטורף הדין שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו עצמו הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת) הדרא
משום והטוב, הישר ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק שהרא"ש כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח.
מעותיו את המוכר לו יחזיר ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס קנאה כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע

קיבלן]. והרי והרשב"א).80)- והרמב"ן הר"ן בשם שם מציעא בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל דווקא, קרקע
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב צריך אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן בשם משנה [בכסף

מכר]. שטר ומצריך חולק שם.81)והרמב"ן מציעא דין82)בבא בית והגבו מלוי לווה ושמעון משמעון שלווה ראובן כגון,
שמעון. של חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך ואחר לשמעון ראובן השדה83)שדה את מסר עצמו הלווה

דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו החוב לפירעון חוזרת.84)למלוה אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו: שם
אם מדעתו בשמאה ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע שיורד כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
[דעת דעתו. קיבל ורבינו בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם הרי"ף ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה
עליו ומוטלות אביו במקום עומד שהבן חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה שהמדובר שם, בטור הובאה הרא"ש
"מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה הירושה שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך לא וגם התחייבויותיו, כל

מעותיה.86)שם.85)והורישה"]. שהלוותה [רש"י87)פנוייה, בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה אחר
המבוארים התנאים פי על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה שמאה שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
סובר רבינו שגם ונראה נכסיה. גוף גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם שיאכל ט"ז פרק אישות בהלכות
"בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה בחיי ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה, ומתה מלוג בנכסי שהמדובר

שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח אשתו עליה.88)בנכסי לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
הנכסים את כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל התקינו, ומיבנה מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

ראשון. כלוקח מידם מוציא הוא - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם חוב.90)ממנה כבעלת שגבתה הקרקע בעל91)את אם
שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו אין מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול בעלה אין שלה שדה גבה חוב

מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו רבינו דעת פילפי על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת, בבבא כמבואר
שלו). הבית ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם התוספות כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים

ושאין1) חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח שטרי ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר
מי ודין שטר, על לחתום מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר, שטר אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים
להיפך, או חמישים בני שטרות שני לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר במאה חוב שטר הוציא ודין



צה dele deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËּדין ּבין78ּבית לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
לוה ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהן, ׁשל אֹו נטרף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹו

אֹותֹו מסּלקין - קרקע79מעֹותיו חֹוזרת80מאֹותּה ׁשהּׁשּומא ; ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּטֹוב. הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום לעֹולם, ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָלּבעלים

.ÊÈּבית81קרקע ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל יהא82ּדין לא חֹוזרת; זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

נתנּה אֹו חֹוב ּבעל מכרּה הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח גדֹול ְְִִַַַַַָָָָָָֹֹּכחֹו
מּדעּתֹו חֹוב לבעל ׁשּׁשמּה אֹו והֹוריׁשּה83ּבמּתנה, ׁשּמת אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזרת אינּה קרקע84- ׁשמּו ׁשּׁשמּו87ונּׂשאת86לאּׁשה85. אֹו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוא88מּמּנה ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ולא89ונּׂשאת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

לֹו90מחזיר מחזירין .91ולא ְֲֲִִִַַֹ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבהן‡. טֹורף ׁשהרי ּפסּולין; - הּמקּדמים חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻׁשטרי
יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו קנסּו ּולפיכ ּכּדין. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקֹוחֹות
מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה חֹורין, מּבני אּלא מקּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשטר

ׁשהקּדימֹו. ְִִִֶראׁשֹון
ּבעל·. ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ּכׁשרין; - המאחרין חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשטרי

ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר. מּזמן אּלא טֹורף ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטר,
ּכׁשר. זה הרי - מאחר ׁשהּוא ּבֹו ְְֲֵֵֶֶָָָֻּכתבּו

ּפסּול,‚. - לֹו הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום, ׁשּכתבּוהּו ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָׁשטר
ׁשּנכנס עד ּבענין עסּוקים היּו ואם מקּדם. ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּפני
ּכׁשר. - ּבּלילה מּמּנּו ׁשּקנּו ּפי על אף וחתמּוהּו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּלילה

ׁשטר„. - ּבתׁשרי ּבעּׂשרה אֹו ּבׁשּבת ּכתּוב ׁשּזמּנֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָׁשטר
ּובאחד הּוא, מקּדם ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָֻֻמאחר
הּׁשטר מעמידין אּלא נכּתב, ּבתׁשרי עּׂשר ּבאחד אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא ידּוע ׁשהּדבר חזקתֹו; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל

ֲֵאחרּוהּו.
ואין‰. עּמֹו, הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין

אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמֹו. לוה ׁשּיהיה עד למלוה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּכֹותבים
נׁשּתעּבדּו מּידֹו ׁשּקנּו מּׁשעה ׁשהרי קנין, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבׁשטר

ׁש ׁשטר אבל ללּוהנכסיו; אפּלּו ּכֹותבין אין - קנין ּבֹו אין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּמא ּבפנינּו. הּמלוה ּביד הּׁשטר ויּתן עּמֹו מלוה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעד
ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ולא ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹיכּתב
הּגיע ׁשּלא ּכּדין, ׁשּלא מּניסן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹונמצא

ּתׁשרי. עד ְְִֵַָלידֹו
.Âונתאחרה ּבהן, וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ׁשּקנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעדים
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מפרש, שם זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע וגם משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
בבעל אבל עצמם, היתומים כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם משום בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים בין חורין מבני גובה כשהוא בין - לה.78)חוב מציעא שומא79)בבא "הילכתא שם:
בטורף הדין שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו עצמו הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת) הדרא
משום והטוב, הישר ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק שהרא"ש כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח.
מעותיו את המוכר לו יחזיר ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס קנאה כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע

קיבלן]. והרי והרשב"א).80)- והרמב"ן הר"ן בשם שם מציעא בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל דווקא, קרקע
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב צריך אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן בשם משנה [בכסף

מכר]. שטר ומצריך חולק שם.81)והרמב"ן מציעא דין82)בבא בית והגבו מלוי לווה ושמעון משמעון שלווה ראובן כגון,
שמעון. של חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך ואחר לשמעון ראובן השדה83)שדה את מסר עצמו הלווה

דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו החוב לפירעון חוזרת.84)למלוה אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו: שם
אם מדעתו בשמאה ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע שיורד כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
[דעת דעתו. קיבל ורבינו בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם הרי"ף ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה
עליו ומוטלות אביו במקום עומד שהבן חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה שהמדובר שם, בטור הובאה הרא"ש
"מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה הירושה שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך לא וגם התחייבויותיו, כל

מעותיה.86)שם.85)והורישה"]. שהלוותה [רש"י87)פנוייה, בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה אחר
המבוארים התנאים פי על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה שמאה שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
סובר רבינו שגם ונראה נכסיה. גוף גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם שיאכל ט"ז פרק אישות בהלכות
"בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה בחיי ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה, ומתה מלוג בנכסי שהמדובר

שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח אשתו עליה.88)בנכסי לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
הנכסים את כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל התקינו, ומיבנה מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

ראשון. כלוקח מידם מוציא הוא - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם חוב.90)ממנה כבעלת שגבתה הקרקע בעל91)את אם
שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו אין מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול בעלה אין שלה שדה גבה חוב

מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו רבינו דעת פילפי על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת, בבבא כמבואר
שלו). הבית ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם התוספות כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים

ושאין1) חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח שטרי ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר
מי ודין שטר, על לחתום מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר, שטר אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים
להיפך, או חמישים בני שטרות שני לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר במאה חוב שטר הוציא ודין



deleצו deln zekld - hay '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- ּבֹו מּמּנּו ׁשּקנּו יֹום ידעּו אם מרּבה: זמן הּׁשטר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻּכתיבת
חתימתן, זמן ׁשאינֹו ּפי על ואף הּקנין זמן ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּכֹותבין
ּפלֹוני; יֹום עד ידנּו ּכתיבת ונתאחרה לֹומר: צריכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָואין
מּׁשעת ׁשטר ׁשל זמּנֹו ּכֹותבין - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹואם
וכתבּו אחת, ּבמדינה העדּות להן ׁשּנמסרה מי וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכתיבה.
ׁשּנמסרה מקֹום ּבּׁשטר מזּכירין אין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים

ידן. חתימת ּבֹו ׁשּכתבּו מקֹום אּלא העדּות, ְֲִֵֶֶַָָָָָָּבֹו
.Êהמאחרין אפּלּו ּבזמּנן, נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מקח ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשטרי

ּכגֹון ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
זמן ׁשּיּגיע קדם הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשחזר
חזרּתי ויאמר: המאחר הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּׁשטר
ולּמה ּכּדין. ׁשּלא טֹורף ונמצא ,מּמ ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּולקחּתיה
ׁשּיּגיע קדם יפרעּנּו ׁשּמא המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻלא
ּבֹו ויטרף המאחר הּׁשטר ויֹוציא ויחזר ׁשֹובר, ויכּתב ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֻזמּנֹו
ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו - מאחר ׁשטר הּכֹותב ׁשּכל לפי ּכּדין? ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר ׁשּיצא זמן ׁשּכל סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשֹובר
הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב ּכן עּׂשה לא ואם ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּׁשֹובר;

עצמֹו. על ְְִִַַהפסיד
.Áּומכר ׁשּקדם אֹו מֹודעא, ּומסר ּבאנס ּׂשדהּו ׁשּמכר ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמי

אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - לאּנס ׁשּימּכר קדם לאחר נתן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאֹו
ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ואינֹו ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאצל
אּלא נכּתב ולא ׁשּיּכתב, זה ׁשטר ּדין ׁשאין מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכלּום;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האּנס. ְְִֵֵֵֶַַָָָֹמּפני
.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר

לֹו יׁש הרי - מאביו גזּולה ׁשּזֹו עדּות לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?
לֹו העידּו אם וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָלהֹוציא
מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּנגמר
ּבעדּות טֹורף הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּפלֹוני,

זֹו.
.Èׁשּמא אחת, ּׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ

ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ויטרף חֹוב ּבעל עם קנּוניא הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיעּׂשה
אביו, מחמת לֹו ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ּׂשדה ויטרף זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיבֹוא
הּלקֹוחֹות מן ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹויחזר
ּבקנּוניא ויחזר ׁשּבידֹו, הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו
ּבעצמּה ׁשּטרפּה הּוא ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויעמד
ׁשטר הּלה ויֹוציא עדיו, ּבעדּות אחרת ּפעם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹויטרף
ּכן, אם ּכּדין. ׁשּלא אחרים לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּמכר
יכּתבּו יעּׂשה? ּכיצד קּימין, ועדיו הּמכר ׁשטר לֹו ׁשּנאבד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמי
מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין אין זה ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשטר
אּלא ּכתבנּוהּו ולא חֹורין, ּבני מּנכסים ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻמׁשעּבדים
מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי הּלֹוקח, ּפלֹוני ּביד זֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהעמיד

יֹורׁשיו. ולא ְְֵַָֹהּמֹוכר
.‡Èוקנּוּבׁשט קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן. אינֹו החֹובֹות רי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אֹו אבד עּתה לי, ׁשּכתבּתם ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּידֹו,
מחלֹו. אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנּׂשרף
אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים גֹובה ואינֹו לזמן. החֹוב היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואפּלּו
ּכפרן החזק ׁשּזה מעֹולם; דברים היּו לא אֹומר: הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָּבעדּותן,
.·Èמעמיד - להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו ׁשטר ׁשּבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

עדי אבל קּיּום. לֹו עֹוּׂשין והם ּדין, לבית ּובא עדים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָעליו
ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין עצמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשטר
קּיּום. לֹו עֹוּׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ּבאין אבל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָּבפניהם;

.‚È:ואֹומרים אחר ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָאנּו
עדיו. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, נמחק ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָׁשטר
- מכּונת ונמצאת עדים ׁשל לעדּותן והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם
לא ואם אחר; קּיּום צרי ואין לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגֹובה
עד הראׁשֹונים העדים על ראיה להביא צרי - ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּכתבּו

עדּותן. ְִֵֵֶַָׁשּתתקּים
.„Èאם נּטׁשטׁש, אֹו נמחק ּכׁשר. - ׁשּנתקרע חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

ּפסּול. זה הרי - ּדין ּבית קרע נקרע ּכׁשר. - נּכר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב. ׁשתי ּדין? ּבית קרע ְִִֵֵֵֶֶֶַָאיזהּו

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו: מקצת ׁשּפרע ְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
עדי לא אבל ראׁשֹון, מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

ׁשֹובר. יכּתב - רצה ואם ְְְִִֵַָָָֹהּׁשטר;
.ÊËהרי - הּׁשטר לי אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, לפרע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

סתם להחרים לּלוה ויׁש חֹובֹו. ּכל ויּפרע ׁשֹובר לֹו יכּתב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹזה
טענת הּלוה טען ואם ׁשאבד. וטֹוען ׁשטרֹו ׁשּכֹובׁש מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רּבֹותי, הֹורּו - ּבכיסֹו הּניחֹו ועּתה אצלֹו, הּׁשטר ואמר: ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָוּדאי
חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ׁשאבד הּסת הּמלוה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע

ׁשֹובר. ְְִֵֹויכּתב
.ÊÈׁשנים מּמּנּו לי עּׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמי

להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות עֹוּׂשין; אין - חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַֹּבחמּׁשים
ּפגּום. ׁשטרֹו נמצא - מקצת יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהּכל
עּׂשּו ואמר: חמּׁשים, ּבחמּׁשים ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָוכן
לכל קּיּום לֹו עֹוּׂשין אּלא לֹו, עֹוּׂשין אין - ּבמאה אֹותן ְְִִִִֵֵֶָָָָלי
אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד

הּכל. לגּבת אחת ּבפעם ְְִִַַַַַַֹֹּבּדין
.ÁÈׁשטר לי וכתבּו קרעּוהּו ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָהֹוציא

לֹו וכתב הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ׁשטר על זה קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה; ׁשל ׁשטר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשֹובר
אחר ׁשטר זה לֹו: יאמר - הּׁשֹובר הּלוה ויֹוציא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹחמּׁשים,

הּוא.

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
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אֹותֹו‡. ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכבר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מוחזק1) ודין שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר נותן ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר
קיום על חותם דין בית וראש וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר על חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים ודין קראו, שלא פי על אף השטר

dele deln zekld - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למֹוכר ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה
אף למלוה ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַאף

וׁשֹוב עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי ׁשאיןעל ּפי על אף לאּׁשה ר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אבל עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש וגט עּמּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבעלּה
וקּבלנּות, אריסּות וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָאין
מעּׂשה וכל דינין ּבעלי טענֹות ׁשטר אֹו הּדּינין ּברירת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָּוׁשטר
צריכין האּלּו הּׁשטרֹות וכל ׁשניהם. מּדעת אּלא ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבתּקּונן ְְְְִִִֵַָָָָלהּזהר
נֹותן·. הּלוה - הלואה ּבׁשטרי הּסֹופר? ּׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי

והאּׁשה ּׂשכר. נֹותן הּלֹוקח - ּוממּכר מקח ּובׁשטרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּׂשכר.
אֹו הארּוסין ׁשטר ּׂשכר נֹותן והחתן הּגט. ּׂשכר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותנת
הּׁשטר. ּׂשכר נֹותן הּׂשכיר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּנּׂשּואין.
ׁשניהם - דינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין ּברירת ׁשטר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

ּׂשכר. ְִָָנֹותנין
ואחד‚. חברֹו ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהן ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין העדים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו
קנּוניא, ויעּׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני

לזה. זה ויֹודּו אחרים, ּבׁשמֹות ׁשמֹותיהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָויׁשּנּו
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֻּכל

ולעּׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק. אֹו ׁשמֹו ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד ְְְִֶֶֶַַָָָֻלֹו
חּיב‰. איני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אֹו לזה; והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה אחר רּמאי ׁשּמא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום,
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא ּכלּום חּיב אני לזה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין הּוא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
הּנזּכרים אּלּו מּכירין ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
נֹודע ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ׁשאין חזקה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו.
ואין דעת. ּובני ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם
לקרֹות יֹודעים ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהעדים

ְְַֹולחּתם.
.Âוחתמּו חלק ניר להן וקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעדים

ּפסּול. והּׁשטר מרּדּות, מּכת אֹותן מּכין - הרּׁשּום ְְְִִַַַַַַָָָָעל
.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש

הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו מאמין והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעּׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

ּבמּלה. ְִִָָמּלה
.Á- ׁשמעֹון ּבן יֹוסף מהן אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינן
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
לֹו ׁשהעדנּו וזהּו עליו ׁשהעדנּו הּׁשטר זהּו ואמרּו: ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעצמן
וכן זה. ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן מגרׁשין אין וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהלואה.
ּבן יֹוסף ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאם

ׁשטרֹות - ּפרּוע יעּׂשּוׁשמעֹון וכיצד ּפרּועין. ׁשעליו ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
היּו יׁשּלׁשּו. ׁשוין? אביהן ּוׁשמֹות ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
זה דֹומין היּו סימניהן. יכּתבּו - ׁשוין אבֹותיהן אבֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמֹות
ׁשניהם לוּיים, ׁשניהם היּו יחּוסן. יכּתבּו - ּבצּורתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלזה

דֹורֹות. יכּתבּו - ְְֲִִֹּכהנים
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

ׁשּיצא מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף מנה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמ
ולֹומר: לדחֹותֹו יכֹול ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה ידֹו מּתחת זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשטר
ּבעיר הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל. הּוא אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
- העיר מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
חּיב, אני ּכׁשמ ׁשהּוא לפלֹוני לֹו: ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאינֹו
ּגֹובה, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר; נפל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומּמּנּו

לנפילה. חֹוׁשׁשין ְְְִִִֵָואין
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהֹוציאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי אּלּו לראׁשֹון: לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
היה חֹובֹו. ּגֹובה וזה חֹובֹו ּגֹובה זה אּלא מּמּני? לוה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּתה
לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד ואחד אחד ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָלהן,
ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובינֹונית,

הּזּבּורית. ִִִַמן
.‡Èׁשּמכר ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהֹוציא

ּכ ואחר הּמעֹות הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם הּׂשדה: ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלֹו
ּבטל; זה ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹותב
.חֹוב לפרע ל היה - ל חּיב הייתי אּלּו לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ׁשּכֹותבין ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָאבל

ׁשהר לקּים; ׁשּיהיּו ּכדי הּׂשדה את ל מכרּתי אֹומר: זה י ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלי. חֹוב מהן ׁשאגּבה ידּועים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָנכסים

ה'תשע"ב שבט ב' חמישי יום

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

אני2הּמלוה‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואני הּנח אחר: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹערב;
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק חברֹו את חֹונק ׁשהיה אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָערב;

ּכלּום חּיב הערב אין - ערב ואני 'אני3הּנח אמר ואפּלּו , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּדין ּבית ּבפני ממֹון4ערב' ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו אם אבל . ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לבין ּבינֹו ּבין ּדין ּבית ּבפני ּבין הּפנים, אּלּו ּכל - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָזה
נׁשּתעּבד .5הּמלוה, ְְְִֵֶַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וקבלנות.1) ערבות דיני קעו:2)מבאר בתרא סמך3)בבא ולא עצמו הלווה של אמונתו על הכסף את נתן שהמלוה משום
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב של ודיבור הערב, הדין.4)על בית התערבות פי על אפילו5)שלא משמע
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למֹוכר ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה
אף למלוה ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַאף

וׁשֹוב עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי ׁשאיןעל ּפי על אף לאּׁשה ר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אבל עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש וגט עּמּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבעלּה
וקּבלנּות, אריסּות וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָאין
מעּׂשה וכל דינין ּבעלי טענֹות ׁשטר אֹו הּדּינין ּברירת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָּוׁשטר
צריכין האּלּו הּׁשטרֹות וכל ׁשניהם. מּדעת אּלא ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבתּקּונן ְְְְִִִֵַָָָָלהּזהר
נֹותן·. הּלוה - הלואה ּבׁשטרי הּסֹופר? ּׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי

והאּׁשה ּׂשכר. נֹותן הּלֹוקח - ּוממּכר מקח ּובׁשטרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּׂשכר.
אֹו הארּוסין ׁשטר ּׂשכר נֹותן והחתן הּגט. ּׂשכר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותנת
הּׁשטר. ּׂשכר נֹותן הּׂשכיר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּנּׂשּואין.
ׁשניהם - דינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין ּברירת ׁשטר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

ּׂשכר. ְִָָנֹותנין
ואחד‚. חברֹו ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהן ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין העדים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו
קנּוניא, ויעּׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני

לזה. זה ויֹודּו אחרים, ּבׁשמֹות ׁשמֹותיהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָויׁשּנּו
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֻּכל

ולעּׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק. אֹו ׁשמֹו ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד ְְְִֶֶֶַַָָָֻלֹו
חּיב‰. איני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אֹו לזה; והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה אחר רּמאי ׁשּמא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום,
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא ּכלּום חּיב אני לזה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין הּוא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
הּנזּכרים אּלּו מּכירין ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
נֹודע ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ׁשאין חזקה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו.
ואין דעת. ּובני ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם
לקרֹות יֹודעים ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהעדים

ְְַֹולחּתם.
.Âוחתמּו חלק ניר להן וקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעדים

ּפסּול. והּׁשטר מרּדּות, מּכת אֹותן מּכין - הרּׁשּום ְְְִִַַַַַַָָָָעל
.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש

הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו מאמין והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעּׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

ּבמּלה. ְִִָָמּלה
.Á- ׁשמעֹון ּבן יֹוסף מהן אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינן
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
לֹו ׁשהעדנּו וזהּו עליו ׁשהעדנּו הּׁשטר זהּו ואמרּו: ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעצמן
וכן זה. ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן מגרׁשין אין וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהלואה.
ּבן יֹוסף ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאם

ׁשטרֹות - ּפרּוע יעּׂשּוׁשמעֹון וכיצד ּפרּועין. ׁשעליו ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
היּו יׁשּלׁשּו. ׁשוין? אביהן ּוׁשמֹות ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
זה דֹומין היּו סימניהן. יכּתבּו - ׁשוין אבֹותיהן אבֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמֹות
ׁשניהם לוּיים, ׁשניהם היּו יחּוסן. יכּתבּו - ּבצּורתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלזה

דֹורֹות. יכּתבּו - ְְֲִִֹּכהנים
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

ׁשּיצא מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף מנה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמ
ולֹומר: לדחֹותֹו יכֹול ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה ידֹו מּתחת זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשטר
ּבעיר הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל. הּוא אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
- העיר מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
חּיב, אני ּכׁשמ ׁשהּוא לפלֹוני לֹו: ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאינֹו
ּגֹובה, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר; נפל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומּמּנּו

לנפילה. חֹוׁשׁשין ְְְִִִֵָואין
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהֹוציאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי אּלּו לראׁשֹון: לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
היה חֹובֹו. ּגֹובה וזה חֹובֹו ּגֹובה זה אּלא מּמּני? לוה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּתה
לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד ואחד אחד ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָלהן,
ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובינֹונית,

הּזּבּורית. ִִִַמן
.‡Èׁשּמכר ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהֹוציא

ּכ ואחר הּמעֹות הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם הּׂשדה: ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלֹו
ּבטל; זה ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹותב
.חֹוב לפרע ל היה - ל חּיב הייתי אּלּו לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ׁשּכֹותבין ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָאבל

ׁשהר לקּים; ׁשּיהיּו ּכדי הּׂשדה את ל מכרּתי אֹומר: זה י ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלי. חֹוב מהן ׁשאגּבה ידּועים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָנכסים

ה'תשע"ב שבט ב' חמישי יום

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

אני2הּמלוה‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואני הּנח אחר: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹערב;
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק חברֹו את חֹונק ׁשהיה אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָערב;

ּכלּום חּיב הערב אין - ערב ואני 'אני3הּנח אמר ואפּלּו , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּדין ּבית ּבפני ממֹון4ערב' ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו אם אבל . ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לבין ּבינֹו ּבין ּדין ּבית ּבפני ּבין הּפנים, אּלּו ּכל - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָזה
נׁשּתעּבד .5הּמלוה, ְְְִֵֶַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וקבלנות.1) ערבות דיני קעו:2)מבאר בתרא סמך3)בבא ולא עצמו הלווה של אמונתו על הכסף את נתן שהמלוה משום
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב של ודיבור הערב, הדין.4)על בית התערבות פי על אפילו5)שלא משמע
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לֹו·. נׁשּתעּבד6אמר - ערב ואני הלוהּו מעֹות: מּתן ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
ערב7הערב אֹותֹו עּׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדין ּבית ׁשהיּו ּכגֹון מּידֹו. קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, -ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לכם. ערב ואני הּניחּוהּו להם: ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרֹוצין
הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית ׁשהאמינּוהּו הנאה לֹו ויׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָהֹואיל

עצמֹו .8ׁשעּבד ְְִֵַ
ע9הּמלוה‚. ידי על חברֹו ׁשהערבאת ּפי על אף רב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתֹובע אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשּתעּבד
ונפרע הערב אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה; הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת

לּלוה נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה אבל10מּמּנּו. ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכלל הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש מן11אם אּלא , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
- מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אם הּלוה; עם ּדין הערב יעּׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּדין ּבית יׁשּמתּוהּו אֹו לֹו.12יֹוציא, ׁשּיּתן עד ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע13התנה„. מנת על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש אם ׁשארצה, .14מּמי ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּתחּלה ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת על ׁשהיה15אמר: אֹו , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּקּבלן16קּבלן את אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי -17 ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע לּלוה.18ּתחּלה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ערב‰. נֹותן19איזהּו ואני לֹו ּתן לֹו: אמר קּבלן? ואיזהּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

על אף ּתחּלה מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן, זהּו - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָל
ׁשארצה. מּמי ׁשאּפרע מנת על אמר: ולא ּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּפי
ּפֹורע, ואני הלוהּו ערב, ואני הלוהּו לֹו: אמר אם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָאבל
ּתן קּבלן, ואני הלוהּו נֹותן, ואני הלוהּו חּיב, ואני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָהלוהּו
לֹו ּתן חּיב, ואני לֹו ּתן ּפֹורע, ואני לֹו ּתן קּבלן, ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלֹו

הן ערבנּות לׁשֹון ּכּלן - ערב ּתחּלה,20ואני ּתֹובעֹו ואינֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום מּמּנּו נפרע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

אּפרע ׁשארצה מּמי .21ויאמר: ְְִִֶֶֶֶַַָֹ
.Âמּלׁשּלם;22ערב ּפטּור - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּכתּבה, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

עּׂשה מצוה ממֹון23ׁשהרי חּסר ולא ערב24, האב היה ואם .25 ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹ
חּיב - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, חּיב26לכתּבת - ּכתּבה ׁשל וקּבלן .27. ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻֻ

.Êאחריּות וקּבל לוי ּובא ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָראּובן
היא28עליו אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא קנּו29- ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למלוה. משועבדות הערב של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל קול לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
גובה אינו שטר בלי שבקניין כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם קכט סימן משפט חושן הטור כתב וכן

אול הרמ"ה].ממשועבדים, כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו מסתימת את7)שם.6)ם ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
הפסד8)הכסף. של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה אלא עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

דין דבית "ערב אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על שקיבל אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
- הדין בית מצד סיבה כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו שהכוונה רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא

נשתעבד. לא - ערב" עמוד9)"אני (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע לא ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
תחילה. הערב מן ייפרע לא מהם.10)ב): לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא כן לפני שכתב מה מבאר רבינו

לפרוע.11) מסרב הלווה אם ג.12)אפילו הלכה כ"ב פרק למעלה האמור קעג:13)כפי זה14)שם שדין כתב שם בטור
תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה נכסים ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים: במחלוקת שנוי
הר"י רבו שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים כשאין אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור שם
שכתב מה מפרש משנה) (המגיד הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים כאן משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי,
אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה ללווה" נכסים יש "אם רבינו
בדין יתחייב ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול - כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו יכול הערב
מן גובה כן גם נכסים ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח ויש ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא

רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין לבית ידועים שאינם לנכסים התכוון מהם,הערב לגבות כדי הרבה לטרוח וצריך
הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין מודה הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים ממש ידועים כשהם אבל

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא (בבא "ממי15)שבידינו אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת בבבא
ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה "תחילה".17)בהלכה בפירוש אמר שלא פי על ואפשר18)אף ידועים אפילו

מהם. כבתראי19)לגבות הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא משום כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
כאחרונים). לך.20)- אתן ואני לו תן שיאמר: עד קבלן, נעשה לא משנה)21)ולפיכך (מגיד "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר ב.22)כמו עמוד הנישואין.23)שם לקיים שזה24)עזר סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות כל
עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו, סמך על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו, יתבעו ולא יפרע
גילתה לא מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה בכתובה כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך, ומשום
ז, הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא, נידונית ערבותו כך ומשום בערב אמון כל
דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה גם שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו מחייבת אינה שאסמכתא

משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו, אמונתו על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן שלאחר שם:25)לערב
עצמו)". משעבד לבנו ביחס (אב נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי מסברת26)"אבא ורבינו קניין, שצריך אמרו לא שם בגמרא

אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק אין - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום מידו", "וקנו הוסיף עצמו
לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא שאפילו ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל אינו קניין אפילו
מידו]. קנו כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו שמה - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב שאפילו

הוא.28)שם.27) ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר השדה, את המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, לוי29)כלפי

dele deln zekld - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּירצה עת ּכל זה מכר ּדמי לׁשּלם ערב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּידֹו
חּיב זה הרי - לׁשמעֹון רּבֹותי.30ׁשּיתּבעּנּו הֹורּו וכזה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.Áּפי על אף ּתנאי, על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהּוא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ּכיצד?31ׁשּקנּו . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לֹו ּתן לֹו: ׁשאמר לאּכגֹון אם אֹו וכ ּכ יהיה אם ל אּתן ואני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד הּתֹולה ׁשּכל יהיה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלא
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם, קנין והקנה גמר לא - יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

.Ëׁשּלוּו וכן32ׁשנים אחד, מקח ׁשּלקחּו אֹו אחד ּבׁשטר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הן הרי - ּבׁשּתפּות לקח אֹו מהן אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לזה זה ּפרׁש.33ערבאין ׁשּלא ּפי על אף , ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.È- הערב מן לּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא לאחד, ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ׁשּירצה מהן זה מאי החֹוב34יּפרע ּכדי לאחד היה לא ואם . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
החֹוב. ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע חֹוזר -ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע לׁשנים, ׁשערב על35ואחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
עליו ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, מּׁשניהם איזה .36חֹוב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.·Èלחברֹו לֿהרי37האֹומר ערב ואני וכ ּכ לפלֹוני ערב : ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּתעּבד ּוכׁשם ערב; ואני הלוהּו לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ראׁשֹון לערב ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, הערב38הערב ודין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּוא. אחד ּדין הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ודין הּמלוה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעם

.‚Èּכל לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ׁשערב, הּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי
הלוהּו אֹו ערב, ואני לֹו מכר אֹו ערב, ואני לֹו ּתן ּׁשּתּתן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמה
ּבעּׂשרת לֹו מכר אפּלּו ׁשהֹורה: הּגאֹונים מן יׁש - ערב ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואני
ויראה ּבּכל. הערב נׁשּתעּבד - אלף מאה הלוהּו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלפים
הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ׁשּכיון ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלי,
עצמֹו ׁשעּבד ולא דעּתֹו סמכה לא - ּבֹו עצמֹו .39ׁשּׁשעּבד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לּמבין. הם טעם ׁשל ְִִֵֵֶַַַָּודברים
.„È,זה לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני הלוהּו לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמי

ממֹון ׁשל לעצמֹו ערב אביאּנּו40לא ׁשּתרצה זמן ּכל אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּכל41ל הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר אם וכן , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מּידֹו וקנּו ,ל אביאּנּו ׁשּתתּבעּנּו יביא42זמן לא אם זה, על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - הּלוה ;43זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אֹו אביאּנּו לא אם ואמר: התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹויׁש
ולא אסמכּתא, זֹו הרי - לׁשּלם חּיב אהיה ׁשּברח אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמת

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְְְִִֵֶַַָָנׁשּתעּבד.

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּבּׁשטר‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
ונׁשּתעּבד מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף הּלוה, את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
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זה שהרי השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם יצטרך שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
לערבות מכר של ערבות לדמות שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב כמו קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב
יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה דמי על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות על היא הערבות בהלוואה הלווה,
והערבות ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת זה תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח דמיו המוכר ישלם
מידו קנו אם ואפילו מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע, את שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא

אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו שקניין למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא בפירוש30)- היה שהקניין מפני
[השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן יוסף בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה דומה זה הרי המכר דמי על
חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא כשהערב שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם הראב"ד של

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו הר31)אלא - יהיה לא או יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש יכשתלה
תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך ומוחלט גמור קניין אינו שקניינו דעתו, א.32)גילה הלכה ה פרק שבועות כל33)ירושלמי

רשאי שהמלוה רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה דינו אחד
שהיא כמו היא הנכונה הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא הוכיח שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות

כאן]. משנה בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל ודינם ערבאים", "נעשו שבידינו: ממה34)בספרים זה דין למד
אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם אחד של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו "האחים קז. בתרא בבבא שאמרו
יוצא ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו כערבים דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי הכל לגבות יכול
שאין משום הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד הכל לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
סוף מתוספתא רבינו על רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי לווה שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות
מאחד ייפרע - מהן מאחד שאפרע מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני ידי על חבירו את "המלוה בתרא: בבא
שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת מציעא בבא יוסף ובנימוקי מהן".
הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם מאיזה שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד כלום תחילה ייפרע

כרבינו]. ופסק הרשב"א גם פירש וכן לערב.35)ד). יודיע היא36)המלוה זה דין מעותיו. החזרת לדרוש ממי ידע שהערב
עצמו. משנה).37)סברת (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא אינו38)לא ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי כלל.משתעבד מעות נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת ראשון ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של קניין39)וטעמו ואפילו

[רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי ח הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו
מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב יכול שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי מביא קידושין בסוף נסים
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי בין לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות הראב"ד גם

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד הלווה.40)ראה ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה רק41)לא עצמו על קיבל
הלווה. את קניין.42)להביא צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה דעת43)נתבאר היא שזאת כתב, משנה במגיד

שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור ונראה קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה גאון נחשון מבאר1)רב



צט dele deln zekld - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּירצה עת ּכל זה מכר ּדמי לׁשּלם ערב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּידֹו
חּיב זה הרי - לׁשמעֹון רּבֹותי.30ׁשּיתּבעּנּו הֹורּו וכזה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.Áּפי על אף ּתנאי, על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהּוא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ּכיצד?31ׁשּקנּו . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לֹו ּתן לֹו: ׁשאמר לאּכגֹון אם אֹו וכ ּכ יהיה אם ל אּתן ואני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד הּתֹולה ׁשּכל יהיה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלא
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם, קנין והקנה גמר לא - יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

.Ëׁשּלוּו וכן32ׁשנים אחד, מקח ׁשּלקחּו אֹו אחד ּבׁשטר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הן הרי - ּבׁשּתפּות לקח אֹו מהן אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לזה זה ּפרׁש.33ערבאין ׁשּלא ּפי על אף , ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.È- הערב מן לּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא לאחד, ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ׁשּירצה מהן זה מאי החֹוב34יּפרע ּכדי לאחד היה לא ואם . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
החֹוב. ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע חֹוזר -ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע לׁשנים, ׁשערב על35ואחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
עליו ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, מּׁשניהם איזה .36חֹוב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.·Èלחברֹו לֿהרי37האֹומר ערב ואני וכ ּכ לפלֹוני ערב : ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּתעּבד ּוכׁשם ערב; ואני הלוהּו לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ראׁשֹון לערב ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, הערב38הערב ודין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּוא. אחד ּדין הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ודין הּמלוה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעם

.‚Èּכל לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ׁשערב, הּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי
הלוהּו אֹו ערב, ואני לֹו מכר אֹו ערב, ואני לֹו ּתן ּׁשּתּתן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמה
ּבעּׂשרת לֹו מכר אפּלּו ׁשהֹורה: הּגאֹונים מן יׁש - ערב ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואני
ויראה ּבּכל. הערב נׁשּתעּבד - אלף מאה הלוהּו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלפים
הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ׁשּכיון ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלי,
עצמֹו ׁשעּבד ולא דעּתֹו סמכה לא - ּבֹו עצמֹו .39ׁשּׁשעּבד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לּמבין. הם טעם ׁשל ְִִֵֵֶַַַָּודברים
.„È,זה לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני הלוהּו לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמי

ממֹון ׁשל לעצמֹו ערב אביאּנּו40לא ׁשּתרצה זמן ּכל אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּכל41ל הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר אם וכן , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מּידֹו וקנּו ,ל אביאּנּו ׁשּתתּבעּנּו יביא42זמן לא אם זה, על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - הּלוה ;43זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אֹו אביאּנּו לא אם ואמר: התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹויׁש
ולא אסמכּתא, זֹו הרי - לׁשּלם חּיב אהיה ׁשּברח אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמת

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְְְִִֵֶַַָָנׁשּתעּבד.

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּבּׁשטר‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
ונׁשּתעּבד מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף הּלוה, את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה שהרי השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם יצטרך שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
לערבות מכר של ערבות לדמות שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב כמו קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב
יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה דמי על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות על היא הערבות בהלוואה הלווה,
והערבות ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת זה תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח דמיו המוכר ישלם
מידו קנו אם ואפילו מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע, את שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא

אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו שקניין למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא בפירוש30)- היה שהקניין מפני
[השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן יוסף בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה דומה זה הרי המכר דמי על
חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא כשהערב שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם הראב"ד של

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו הר31)אלא - יהיה לא או יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש יכשתלה
תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך ומוחלט גמור קניין אינו שקניינו דעתו, א.32)גילה הלכה ה פרק שבועות כל33)ירושלמי

רשאי שהמלוה רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה דינו אחד
שהיא כמו היא הנכונה הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא הוכיח שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות

כאן]. משנה בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל ודינם ערבאים", "נעשו שבידינו: ממה34)בספרים זה דין למד
אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם אחד של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו "האחים קז. בתרא בבבא שאמרו
יוצא ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו כערבים דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי הכל לגבות יכול
שאין משום הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד הכל לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
סוף מתוספתא רבינו על רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי לווה שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות
מאחד ייפרע - מהן מאחד שאפרע מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני ידי על חבירו את "המלוה בתרא: בבא
שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת מציעא בבא יוסף ובנימוקי מהן".
הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם מאיזה שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד כלום תחילה ייפרע

כרבינו]. ופסק הרשב"א גם פירש וכן לערב.35)ד). יודיע היא36)המלוה זה דין מעותיו. החזרת לדרוש ממי ידע שהערב
עצמו. משנה).37)סברת (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא אינו38)לא ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי כלל.משתעבד מעות נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת ראשון ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של קניין39)וטעמו ואפילו

[רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי ח הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו
מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב יכול שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי מביא קידושין בסוף נסים
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי בין לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות הראב"ד גם

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד הלווה.40)ראה ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה רק41)לא עצמו על קיבל
הלווה. את קניין.42)להביא צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה דעת43)נתבאר היא שזאת כתב, משנה במגיד

שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור ונראה קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה גאון נחשון מבאר1)רב



deleק deln zekld - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הערב מּנכסי להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלׁשּלם
ׁשל ּבגּופֹו הערב היה מׁשעּבדים. מּנכסים טֹורף אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּזה

ּפלֹוני ּכתבּו: אם העדים: חתימת קדם ׁשהריׁשטר ערב, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מן מּמּנּו גֹובה אינֹו - ּבּמלוה הּלוה עם מערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאינֹו
ּכ מּפלֹוני לוה ּפלֹוני ּבּׁשטר: ּכתּוב אם אבל ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻהמׁשעּבדים;
מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, ערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ערב, ּופלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכ
נפרע זה הרי - ּבּׁשטר עדים חתמּו ּכ ואחר ערב, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

המׁשעּבדים. ערב ְְְִִִֵֵַָָֻמּנכסי
יכֹול·. אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמלוה

הערב ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּפרע
הֹורּו וכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה ּכח יהיה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם.

הּתנאי. לפי הּכל - עּמֹו התנה ואם ְְְְִִִִִַַַַָֹהּמֹורים.
אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמלוה

לתּבע ל יׁש הרי הּקּבלן, אצל ל ולֹומר: לדחֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיכֹול
נּׂשא ואם ּתחּלה. ׁשרצה מי ּכל ּתֹובע אּלא ּתחּלה; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו
לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנֹו הּמלוה מּיד הּמעֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּקּבלן
יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ּבמדינה הּלוה היה ּכלּום. הּלוה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביד
יתֹומים והּניח הּלוה ׁשּמת אֹו אליו, ליל ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלהֹודיעֹו
את ּתֹובע זה הרי - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָקטּנים,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהערב
יכֹול„. אינֹו - עני ׁשהּוא ּומצאֹו הּלוה את ׁשּתבע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלוה

ׁשאין אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע
ערב. ׁשל נכסיו על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָלֹו

לתּבע‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
הבא הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה
.Âוגֹובה חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָערב

ּפה על מלוה ׁשהיתה ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמן
הּלוה לֹו ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
ּברׁשּות עמד אם אבל וׁשּלם; ערבני ערב: לֹו ׁשּנעּׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבעת
ולא ערבני, הּלוה: לֹו ׁשאמר אֹו קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעּׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹעצמֹו
ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ויפרע ׁשּיּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרׁשהּו
החֹוב היה אפּלּו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ׁשטר הּפֹורע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
והרי ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום, חּיב הּלוה אין - הּמׁשּכֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
הּמלוה את מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּבד
את ׁשּיֹודיע קדם החֹוב ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומֹוחל
קדם חֹובֹו ׁשטר הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּיֹורׁשים,
ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ּומת ׁשּנּדּוהּו אֹו קדם, ּבֹו ׁשהֹודה ּכגֹון ְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּימּות,
ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי - להּגבֹות הּמלוה זמן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגיע
חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּכֹוכבים עֹובד הּמלוה היה ּׁשּפרע. ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמה
עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ליד נתן אביהן ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשּלם;
זה ּפרע ּולפיכ ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּפני

ׁשהעֹובד הֹודיען אם אבל היתֹומים. ׁשּיֹודיע קדם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּדעּתֹו
לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא והרי אֹותֹו ּתֹובע ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּכֹוכבים

.Êמּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין ּׁשּפרע, מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ׁשּפרע. ראיה להביא צרי זה הרי - עצמֹו מּלוה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלוה
נפל ׁשּמא ראיה, הערב ּביד ׁשעליו החֹוב ׁשטר מציאת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואין

ּכלּום. זה ּפרע ולא הּמלוה מּיד ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּׁשטר
.Áאֹו ערבּתי; לא אֹומר: והּוא לי, ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

והּוא ולּתן, אֹות לערב הרׁשיתני אּתה לּלוה: הערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאמר
הערב: ׁשאמר אֹו ּכלל; ערבּת לא אֹו ערבּת, מּדעּת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשאמר אֹו ּפרעּת, לא אֹומר: והּלה ,ּבפני הּמלוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעּתי
הּמלוה: ׁשאמר אֹו ּׁשּפרעּת; מה ל ונתּתי ּפרעּת, ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹו:
מּכל - מנה אּלא ערבּתי לא אֹומר: והּוא מאתים, לי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹערבּת
אֹו הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ּבהן, וכּיֹוצא הּטענֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלּו
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, ׁשבּועת הּנתּבע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָיּׁשבע

הּממֹון. טענֹות ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִַַָָָָּבמקצת,
.Ëאחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו, איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד

אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו
יׁשּלמּו. ְְְְִֵַַּתתאלמן

.Èעליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב - ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו; ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשטר,

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡Èחּיב ׁשאינֹו הּגאֹונים, הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקטן

ּפי על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו. את אּבד - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן
ּכּיֹוצא ּבכל ולא ּבערבנּות ולא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן הּוא, אמת ודין ְְֱִֵֶֶָָָּבזה.
.·Èחּיבת - ונּׂשאת ּבׁשטר ערבה אֹו ּבׁשטר ׁשּלותה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּפה על מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
ּכרׁשּות ּבעל ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמׁשּלמת
אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָלֹוקח

לּמלוה. אֹותן יחזירּו - קּימין עצמן ההלואה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּכתּקּון‡. עּׂשּוי היה אם ּכתב: ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶָָָָָָָָָׁשטר
לגרע, ולא להֹוסיף ולא להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יּׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹׁשטרי
וגֹובין ּכׁשר, הּוא הרי - לקרֹותֹו ויֹודעין יּׂשראל, עדיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָוהיּו
עֹובדי ׁשחֹותמיהן הּׁשטרֹות ּכל אבל המׁשעּבדין. מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבֹו
וׁשטרי ּוממּכר מקח מּׁשטרי חּוץ ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּכֹוכבים
לפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, הּמעֹות ׁשּיּתן והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב.
והּוא החֹוב. מעֹות אֹו הּמכר ּדמי וכ ּכ לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמנה
ּפליליהן קּבּוץ ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עּׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיהיּו
עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו לא - ׁשּלהם הּׁשֹופט קּיּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּבלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק נתבארו שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני1)דיני מבאר
אותם כותבים שאין הלשונות ודין הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת ודין גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון

השטר. שבלשונות הפחות אחר ושהולכים השיטה בסוף

dele deln zekld - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ועל הּׁשטר עדי ׁשהן ּכֹוכבים העֹובדי אּלּו על ׁשּיעידּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּבקּבלנּות ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
הרי - אּלּו מּכל ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ׁשטרי חסרּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשחד.
ׁשהן ּומחילֹות ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ּכחרס. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהן
הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּנתנּו ׁשּלהן חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו ּכחרסים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהן
מקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמעֹות
לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם. הּמעֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּוממּכר
ׁשל ּבערּכאֹות הּנעּׂשה זה ׁשטר לקרֹות יּׂשראל דּיני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָידעּו
זה ּבפני ׁשּלא זה ּכֹוכבים עֹובדי לׁשני נֹותנֹו - ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹעֹובדי
ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו. לפי ּכמסיח מהן אחד ּכל ׁשּנמצא לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוקֹורין

ּבֹו, טֹורפין אין אבל חֹורין, ׁשהרימּבני קֹול, לֹו ׁשאין מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ
ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ׁשּנעּׂשה ּבּמה הּלקֹוחֹות ידעּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלא

הּמלוה·. ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּכֹוכבים עֹובדי ׁשעדיו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשטר
ּפי על אף מּיּׂשראל, עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח ליד הּמֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָאֹו
ּכל ּבֹו ואין ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות עּׂשּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיּו והּוא חֹורין. מּבני גֹובה זה הרי - ׁשּמנינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּדברים
ּכׁשּמסרֹו ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ּבפניהם ׁשּמסר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעדים
ולא להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יּׂשראל, ׁשטר ּכתּקּון ויהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבפניהן,
המׁשעּבדים? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֻלהֹוסיף

קֹול. לֹו ׁשאין ְִֵֵֶמּפני
.‚צרי ּכּלן הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יּׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

ׁשאין [אּלא] אחרֹונה. ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחזר
מּגּופֹו מרחקין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻלמדין
הרוח ּבאֹותֹו וכתב המזּיף זה ּובא הּׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

זֹו. ִָׁשיטה
ּפסּול;„. - ׁשיטין ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻעדים

עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין ׁשּתי ּכׁשר. - מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפחֹות
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו - המזּיף ׁשּכל סֹופר; ידי ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
למ"ד ּכגֹון ואוירן, הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין העדים היּו ּכ"ף. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין הרוח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה
ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָקרֹובים
על העדים ׁשּמא ּפסּול; - ּדיֹו ׁשל ּבּׂשריטֹות ְְְִִִִֵֶֶַָָָָמלאהּו
ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר]. [ׁשל ּגּופֹו על ולא חתמּו, ְְְְְִֶַַַָָָָָֹֻהּׂשריטֹות

ּכׁשר. זה הרי - אחת ּבׁשיטה עדיו ְֲִִֵֵֵֶַַָָָעם
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים זֹו ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה ּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חתּומים העדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
אני ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה
ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין - העדים לרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּונּתי
ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּטה
ׁשטר ּכתב ׁשחת הּׁשטר ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

עדיו. ּוׁשני ְֵֵֶָזה
.Âאֹו עדים ידי לכתב סמּו ׁשּיהיה צרי ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָקּיּום

ּבין היה ואם הּכתב. ּכנגד מאחֹוריו אֹו הּׁשטר לצד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָסמּו

הּׁשטר יחּת ׁשּמא ּפסּול; - אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקּיּום
ונמצא עדיו, ּוׁשני ׁשטר ׁשיטה ּבאֹותּה ויזּיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּנתקּים,

מזּיף. ׁשטר על ְְִַַָָֻהּקּיּום
.Êּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ּׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר. ׁשל ְֶָּגּופֹו
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

על ּפלֹונית ׁשיטה אֹו ּפלֹונית מּלה אֹו ּפלֹונית אֹות ְְְְִִִִִַַָָֹויאמר:
ׁשריר ּבמקֹום הּמחק היה ואם קּים. והּכל ּתלּויה, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמחק,
ּפסּול; - וקּימֹו ׁשחזר ּפי על אף וקּים, ׁשריר ּובׁשעּור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוקּים,
הּכ ׁשּבין ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו, תבׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ְִֵָוהעדים.
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. - הּמחק על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹׁשטר

אחת ּפעם ׁשּנמחק מי דֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק
ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלנמחק
ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר העדים, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם. נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעל
.Èעל מּלמּטה והּקּיּום הּמחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים אּלא הּקּיּום מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק הּׁשטר, ּגּוף וחת ּדיֹו, ׁשל ּׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

הּמחק. על ועדיו הּׁשטר וכתב ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּׂשריטֹות,
.‡Èׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָימחק
הּניר על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:

יזּיף. ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר. -ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול. - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
ּכל וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם אֹותֹו מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמחק.
נּכר; אינֹו ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמה
הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאּלּו
להתּבֹונן הּׁשטרֹות: ּומּתּקּון נּכר. היה - ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשּתי
הּתבֹות, ּבין דחּוקין יהּו ׁשּלא ׁשּלֹו וזיני"ן ּבווי"ן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּׁשטר
אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא זֹו. והֹוסיף זּיף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשּמא
ו"ו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חי"ת, אֹו ה"א ּכגֹון ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאחת,
ּכתב. ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו מדקּדקין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹוכל

.‚Èיזּיף ׁשּמא ׁשיטה, ּבסֹוף ּכֹותבין אין עּׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשלׁש
ּבסֹוף לֹו נזּדּמן ואם עּׂשרים. והעּׂשר לׁשלׁשים הּׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָויחזיר
עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הּדּבּור מחזיר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשיטה

הּׁשיטה. ּבאמצע ְְִֶֶַַָָׁשּיבֹוא
.„Èמלמעלה מאתים, ּומּלמּטה מנה מלמעלה ׁשּכתבּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשטר

אין ולמה הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמאתים
ּתלּוי האחד ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהֹולכין
מאתים אֹו מאתים, ׁשהן מאה ּבֹו: ּכתּוב היה ׁשאם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחברֹו.
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ועל הּׁשטר עדי ׁשהן ּכֹוכבים העֹובדי אּלּו על ׁשּיעידּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּבקּבלנּות ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
הרי - אּלּו מּכל ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ׁשטרי חסרּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשחד.
ׁשהן ּומחילֹות ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ּכחרס. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהן
הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּנתנּו ׁשּלהן חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו ּכחרסים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהן
מקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמעֹות
לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם. הּמעֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּוממּכר
ׁשל ּבערּכאֹות הּנעּׂשה זה ׁשטר לקרֹות יּׂשראל דּיני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָידעּו
זה ּבפני ׁשּלא זה ּכֹוכבים עֹובדי לׁשני נֹותנֹו - ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹעֹובדי
ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו. לפי ּכמסיח מהן אחד ּכל ׁשּנמצא לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוקֹורין

ּבֹו, טֹורפין אין אבל חֹורין, ׁשהרימּבני קֹול, לֹו ׁשאין מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ
ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ׁשּנעּׂשה ּבּמה הּלקֹוחֹות ידעּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלא

הּמלוה·. ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּכֹוכבים עֹובדי ׁשעדיו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשטר
ּפי על אף מּיּׂשראל, עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח ליד הּמֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָאֹו
ּכל ּבֹו ואין ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות עּׂשּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיּו והּוא חֹורין. מּבני גֹובה זה הרי - ׁשּמנינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּדברים
ּכׁשּמסרֹו ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ּבפניהם ׁשּמסר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעדים
ולא להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יּׂשראל, ׁשטר ּכתּקּון ויהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבפניהן,
המׁשעּבדים? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֻלהֹוסיף

קֹול. לֹו ׁשאין ְִֵֵֶמּפני
.‚צרי ּכּלן הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יּׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

ׁשאין [אּלא] אחרֹונה. ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחזר
מּגּופֹו מרחקין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻלמדין
הרוח ּבאֹותֹו וכתב המזּיף זה ּובא הּׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

זֹו. ִָׁשיטה
ּפסּול;„. - ׁשיטין ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻעדים

עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין ׁשּתי ּכׁשר. - מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפחֹות
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו - המזּיף ׁשּכל סֹופר; ידי ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
למ"ד ּכגֹון ואוירן, הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין העדים היּו ּכ"ף. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין הרוח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה
ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָקרֹובים
על העדים ׁשּמא ּפסּול; - ּדיֹו ׁשל ּבּׂשריטֹות ְְְִִִִֵֶֶַָָָָמלאהּו
ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר]. [ׁשל ּגּופֹו על ולא חתמּו, ְְְְְִֶַַַָָָָָֹֻהּׂשריטֹות

ּכׁשר. זה הרי - אחת ּבׁשיטה עדיו ְֲִִֵֵֵֶַַָָָעם
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים זֹו ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה ּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חתּומים העדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
אני ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה
ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין - העדים לרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּונּתי
ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּטה
ׁשטר ּכתב ׁשחת הּׁשטר ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

עדיו. ּוׁשני ְֵֵֶָזה
.Âאֹו עדים ידי לכתב סמּו ׁשּיהיה צרי ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָקּיּום

ּבין היה ואם הּכתב. ּכנגד מאחֹוריו אֹו הּׁשטר לצד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָסמּו

הּׁשטר יחּת ׁשּמא ּפסּול; - אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקּיּום
ונמצא עדיו, ּוׁשני ׁשטר ׁשיטה ּבאֹותּה ויזּיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּנתקּים,

מזּיף. ׁשטר על ְְִַַָָֻהּקּיּום
.Êּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ּׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר. ׁשל ְֶָּגּופֹו
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

על ּפלֹונית ׁשיטה אֹו ּפלֹונית מּלה אֹו ּפלֹונית אֹות ְְְְִִִִִַַָָֹויאמר:
ׁשריר ּבמקֹום הּמחק היה ואם קּים. והּכל ּתלּויה, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמחק,
ּפסּול; - וקּימֹו ׁשחזר ּפי על אף וקּים, ׁשריר ּובׁשעּור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוקּים,
הּכ ׁשּבין ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו, תבׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ְִֵָוהעדים.
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. - הּמחק על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹׁשטר

אחת ּפעם ׁשּנמחק מי דֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק
ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלנמחק
ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר העדים, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם. נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעל
.Èעל מּלמּטה והּקּיּום הּמחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים אּלא הּקּיּום מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק הּׁשטר, ּגּוף וחת ּדיֹו, ׁשל ּׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

הּמחק. על ועדיו הּׁשטר וכתב ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּׂשריטֹות,
.‡Èׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָימחק
הּניר על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:

יזּיף. ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר. -ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול. - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
ּכל וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם אֹותֹו מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמחק.
נּכר; אינֹו ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמה
הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאּלּו
להתּבֹונן הּׁשטרֹות: ּומּתּקּון נּכר. היה - ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשּתי
הּתבֹות, ּבין דחּוקין יהּו ׁשּלא ׁשּלֹו וזיני"ן ּבווי"ן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּׁשטר
אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא זֹו. והֹוסיף זּיף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשּמא
ו"ו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חי"ת, אֹו ה"א ּכגֹון ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאחת,
ּכתב. ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו מדקּדקין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹוכל

.‚Èיזּיף ׁשּמא ׁשיטה, ּבסֹוף ּכֹותבין אין עּׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשלׁש
ּבסֹוף לֹו נזּדּמן ואם עּׂשרים. והעּׂשר לׁשלׁשים הּׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָויחזיר
עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הּדּבּור מחזיר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשיטה

הּׁשיטה. ּבאמצע ְְִֶֶַַָָׁשּיבֹוא
.„Èמלמעלה מאתים, ּומּלמּטה מנה מלמעלה ׁשּכתבּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשטר

אין ולמה הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמאתים
ּתלּוי האחד ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהֹולכין
מאתים אֹו מאתים, ׁשהן מאה ּבֹו: ּכתּוב היה ׁשאם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחברֹו.
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האחרֹון ׁשאין דברים ׁשני אבל מאה; נֹוטל היה - מאה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהן
ׁשם, מלמעלה ּבֹו היה אחרֹון. אחר הּל - ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָּתלּוי
לּמה ּכן, אם הּתחּתֹון. אחר הּל - לֹו קרֹוב ׁשם ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּולמּטה
הּתחּתֹון, מן אחת אֹות ּתּמחק ׁשּמא העליֹון? את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכֹותבין
ענני, אֹו חנני ּבעליֹון ׁשהיה ּכגֹון העליֹון. מן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָויּלמד
לא אבל העליֹון. הּׁשם ׁשהּוא ּבידּוע - ענן אֹו חנן ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּתחּתֹון

אֹותּיֹות. ּבׁשּתי מעליֹון ּתחּתֹון ְְְִִִֵֵֵֶַָיּלמד
.ÂËאחר הֹול הּכל - קפל ּומּלמּטה ספל, מלמעלה ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתּוב

קפל, מלמעלה ּבֹו ּכתּוב הּספל. מן ּפחּות ׁשהּקפל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון,
ונעּׂשית הּקּוף רגל הסיר זבּוב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ספל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּלמּטה
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ּבמּדת אּלא גֹובה ואינֹו ,"ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹסמ

מע הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשהיהּבזה. ּבׁשטר, ּׂשה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשׁשמאֹות אם ספק, הּדבר והרי אחד, וזּוז ׁשׁשמאֹות ּבֹו: ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּכתּוב
יּטל חכמים: אמרּו וזּוז; אסּתירא מאֹות ׁשׁש אֹו אחד וזּוז ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹזּוז
אם הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשׁש
ׁשהּפרּוטֹות לפי וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר: לא לּמה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכן,
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר זּוזין הּסֹופר אֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכֹולל
עֹוּׂשין. ּפיו על - הּידּוע דרּכם לפי מקֹום, ּובכל זמן ְְְְְִִִַַַַַָָָָָּבכל

.ÊË:ּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי, מאה אסּתירא ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא מעי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה
הּתחּתֹונה, על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אחת. אסּתירא אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוטל
ׁשאין ּבדבר אּלא מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
לׁשֹונֹות, ׁשּתי מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ ספק. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ׁשּבׁשּתיהן; הּפחּות אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
ּברּורה. ּבראיה אּלא מּידֹו מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפס ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואם

.ÊÈזהב זהב. מּדינר ּפחֹות אין - זהב מטּבע ּבֹו: ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב
ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - זהב ּדינרין אֹו ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּדינרין,

ּכסף ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - ּבדינרין זהב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָזהב.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזהב. ְִֵֵֶַַָָָֹמן
ולוה מלוה הלכֹות ְְְִֶֶַַֹּתּמּו

ה'תשע"ב שבט ג' שישי יום

orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨
ו היא. אחת עּׂשה ּכֹופר.מצות אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין היא: ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הרי2הּטֹוען‡. - ּבמקצת לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ
הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּבֹו, ּׁשהֹודה מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

זה הּוא ּכי יאמר אׁשר וכן3ׁשּנאמר: ואֹומר:4. ּבּכל ּכפר אם ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
- לֹו] חּיב [ׁשהּוא מעיד אחד ועד מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלא

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ׁשּכל6למדּו5הרי , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשבּועה. מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָמקֹום

למדּו חּטאת7וכן ּולכל עֹון לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
קם לׁשבּועה.8אינֹו הּוא קם אבל , ְֲִֵָָָָ

מי·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֻאין
והּׁשֹומר. אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר ׁשניהם. ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ּבׁשֹומר: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
מן אחד וכל ּׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבארנּו

מּלׁשּלם ונפטר נׁשּבע הּנׁשּבעין9הּׁשלׁשה ּכל אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּׂשכיר10ונֹוטלין ּכגֹון ׁשטרֹו12ונחּבל11, את וכּיֹוצא13ּופֹוגם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

הּׁשּתפין14ּבֹו ּכגֹון ספק, ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ,15 ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּב16והאריסין נׁשּבעין ּכּלן חכמים- אּלּו17תּקנת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקצת.1) מודה או בכל כופר דין לח:2)מבאר שבועות עד3)משנה זה" הוא "כי דרשו: ט"ו פרשה משפטים במכילתא
הד הוא זה רק כלומר, במקצת: עלשיודה אבל במטלטלין, ודווקא קו:). קמא בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני בר

וכלל). ופרט מכלל זה למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין ושטרות עבדים מ.4)קרקעות שם ששמע5)גמרא
רבינו. משה עד מרבו ורבו מרבו שם.6)תלמיד השמועה.7)ברייתא מפי שנמסר הלימוד הוא וכך בתורה8)כלומר, כתוב

לשבועה הוא קם אבל קם, אינו חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
מד:9)(שם). שם את11)שם.10)משנה לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק שכירות בהלכות נתבאר

טרוד הבית שבעל מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שם (גמרא טועה ואינו שוכח אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן, ולא - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו

היה12)מה). שהנתבע למקום (פירוש הנתבע של ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם ונתבאר מד: שם משנה
שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם [בגמרא בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא שלם כשהוא לבדו) בו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר אדם שם היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו חוב13)הנחבל שטר הוציא
להישבע. עליו ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק פרעת אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על

שבועה. בלא נאמן - כלום פרעת לא טוען שם.14)וכשהוא במשנה שנמנו לאלה נטל15)והדומים שלא יישבע טוען התובע
לו. מהמגיע מהיבול.16)יותר חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות שותפים17)החוכרים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

להשקיט שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים שאלה ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם, לכל ואריסים
רש"י ופירש כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו שמא טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
כופר כשזה אבל דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת מחוייב היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה
ושותפין שלוחין מהלכות ט בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא - התורה משבועת פטור וודאי שבטענת הכל
משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות בפירושו מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב לכתחילה, הכל כופר שגם פסק,

רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם מדייק צג סימן

orhpe oreh zekld - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשל ּכעין הן הרי סֹופרים, מּדברי ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשבּועֹות,
חפץ18ּתֹורה .19ּבנקיטת ְִִֵֶַָ

היּו20הּטֹוען‚. לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹ
אין ואמר: מּיד ּונתנֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה אֹו מעֹולם; ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים

והיל זה אּלא ּבידי אצלי,21ל ל ׁשהיה אמת ׁשאמר: אֹו ; ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ;ל החזרּתי אֹו לי מכרּת אֹו לי נתּת אֹו לי מחלּת ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאבל
ּפטּור אּלּו ּבכל - ּבּׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּטענֹו

הּתֹורה הּגמרא22מּׁשבּועת חכמי אבל ׁשּיּׁשבע23. ּתּקנּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו ּבכל הּסת24הּנתּבע ׁשל25ׁשבּועת ּכעין ואינּה ויּפטר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה דר ּבארנּו ּוכבר חפץ. נקיטת ּבּה ׁשאין לפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה,
ׁשבּועֹות ּבהלכֹות הּסת ׁשבּועת ודר ּתֹורה .26ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָ

נׁשּבע„. זה הרי - הּתֹורה מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
לנכסיו27ונפטר יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם וגֹובין28. ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹ

עליו חברֹו ּׁשּתבע מה ּכל לֹו:29מהם אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
להחרים לֹו ויׁש לי. ּתן אֹו הּׁשבע אֹו ּתֹורה, מּדין זז 30איני ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ

ונֹותן ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּטען מי ׁשּנתחּיב31על מי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מּדבריהן אינֹו32ׁשבּועה - ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן היה אם , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

הּׁשבּועה את להּפ הּׁשבע33יכֹול לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
והֹורּו לֹו. יל - להּׁשבע רצה לא ואם .ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוטל,
לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,

הּתֹובעים34חכמים ּכׁשאר הריני אּלא מׁשּביע35, זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּסת הּנתּבע מחּיבין36את - הּתֹובע על להּפכּה רצה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

להּׁשבע הּתֹובע לֹו.37את יל אֹו , ְִֵֵֵֶַַַָ
ּכגֹון‰. ונפטרין, הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה מחּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיה

ספק טענת על רצה38הּנׁשּבעין ולא הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אֹותֹו מׁשּמתין - ולא39להּׁשבע ּבא לא אם יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִִַַָָֹֹ

נּדּויֹו מרּדּות40ּתבע מּכת אֹותֹו מלקין ׁשחלה41- מי וכל . ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ואחר מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - יֹום ׁשלׁשים ׁשמּתא ְְְְִִַַַַַַַָָָעליו

נּדּויֹו מּתירין לנכסיו42ּכ יֹורדין ואין מחּיב43. ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
הּתֹורה מן .44ׁשבּועה ְִַָָ

.Âהמחּיב על45ּכל הּׁשבּועה להפ רצה אם הּסת, ׁשבּועת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ל ואין מחברֹו. ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי - 46הּתֹובע ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ׁשּנׁשּבע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָמי
הּסת ׁשבּועת אּלא ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ּתֹורה ׁשבּועתן.47ׁשל הֹופכין אין - ְְִֵֶָָָ
.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

ּפטּור - ספק טענת אצל48על לי ׁשּיׁש לי ּכמדּמה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּפרעּתני; ׁשּלא לי וכמדּמה ,הלויתי מנה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמנה;

אּבא לי עדים49אמר ּבפני לי צּוה אֹו מנה, אצל לי ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו י"א19)רי"ף פרק שבועות בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז הנשבע
תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו, תפילין אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: לח:20)הלכה שם משלם21)משנה אני והנה

בו. מודה שאני הסכום והדינים22)לך משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי ד.) מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך
... שהם מקום בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
שלפי כתב, שם והר"ן המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם (=ומכיוון דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל
משום שהן, מקום בכל המלוה ברשות הן שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא פטור הילך אמרו לא רש"י שיטת

להוצאה מזומןשמלוה בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה, ִ
כהילך, היא עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו ובפיקדון משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא המפקיד של ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון מ:23)משום שם נחמן רב של מימרא
ה. מציעא לו24)ובבא אמר בידך, לי מנה לח:) (שם ששנינו מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר שם בשבועות

ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר שלדעתו שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי, תנהו לו אמר למחר הן,
[בתוספות ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו הדגיש
שוב כתב: ח אות כאן מיימוניות ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם רבינו בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם

ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה זצ"ל רבינו מורי בתשובת שם25)ראיתי על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו לשבועה חכמים אותו ד.26)שהסיתו הלכה י"א, שבועות27)פרק משנה

מא.28)לח: בדאורייתא29)שם אמרו: שם וייטול. לו חייב שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך יכול ואינו
וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור שם ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר אשי רב [בר מפכינן. לא
שאין כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר גדולות הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור גרשון רבינו

כמותו]. זכות.30)הלכה יש חכמים.32)ומשלם.31)לנתבע שהיא33)מתקנת פי על אף - הנוטלים שבועת היפוך לעניין
מדבריהם שבועה שכל כתב פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י פסק וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם

כרש"י). פסקו קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט חושן (ובש"ך להפוך ואטול.34)יכול שאשבע
ונפטר.35) נשבע שהוא מכחיש, היינו,36)והנתבע בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה נשבע הנתבע היה מהפך כשהוא

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו חכמים בתקנת רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא" הלכה37)"כעין לקמן
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ב).38)ו הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים להתיר40)שם.39)כגון ביקש לא

הנידוי. את מרדות".41)לו "מכת נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד שם.42)מפני אשי אשי43)כרב רב
אותו)". (ועוזבים ליה "ושבקינן מסיים: יורדים44)שם להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו התורה מן בשבועה

מהם. וגובים מפכינן".45)לנכסיו "בדרבנן אמרו: שאמרו:46)שם מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו למעלה נתבאר
ה לשבועת הכוונה מפכינן" בלבד."בדרבנן ה.47)יסת בהלכה למעלה היסת48)נתבאר משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק ובטענת עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל הכופר אמרו,49)את



קג orhpe oreh zekld - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשל ּכעין הן הרי סֹופרים, מּדברי ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשבּועֹות,
חפץ18ּתֹורה .19ּבנקיטת ְִִֵֶַָ

היּו20הּטֹוען‚. לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹ
אין ואמר: מּיד ּונתנֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה אֹו מעֹולם; ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים

והיל זה אּלא ּבידי אצלי,21ל ל ׁשהיה אמת ׁשאמר: אֹו ; ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ;ל החזרּתי אֹו לי מכרּת אֹו לי נתּת אֹו לי מחלּת ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאבל
ּפטּור אּלּו ּבכל - ּבּׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּטענֹו

הּתֹורה הּגמרא22מּׁשבּועת חכמי אבל ׁשּיּׁשבע23. ּתּקנּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו ּבכל הּסת24הּנתּבע ׁשל25ׁשבּועת ּכעין ואינּה ויּפטר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה דר ּבארנּו ּוכבר חפץ. נקיטת ּבּה ׁשאין לפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה,
ׁשבּועֹות ּבהלכֹות הּסת ׁשבּועת ודר ּתֹורה .26ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָ

נׁשּבע„. זה הרי - הּתֹורה מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
לנכסיו27ונפטר יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם וגֹובין28. ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹ

עליו חברֹו ּׁשּתבע מה ּכל לֹו:29מהם אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
להחרים לֹו ויׁש לי. ּתן אֹו הּׁשבע אֹו ּתֹורה, מּדין זז 30איני ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ

ונֹותן ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּטען מי ׁשּנתחּיב31על מי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מּדבריהן אינֹו32ׁשבּועה - ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן היה אם , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

הּׁשבּועה את להּפ הּׁשבע33יכֹול לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
והֹורּו לֹו. יל - להּׁשבע רצה לא ואם .ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוטל,
לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,

הּתֹובעים34חכמים ּכׁשאר הריני אּלא מׁשּביע35, זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּסת הּנתּבע מחּיבין36את - הּתֹובע על להּפכּה רצה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

להּׁשבע הּתֹובע לֹו.37את יל אֹו , ְִֵֵֵֶַַַָ
ּכגֹון‰. ונפטרין, הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה מחּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיה

ספק טענת על רצה38הּנׁשּבעין ולא הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אֹותֹו מׁשּמתין - ולא39להּׁשבע ּבא לא אם יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִִַַָָֹֹ

נּדּויֹו מרּדּות40ּתבע מּכת אֹותֹו מלקין ׁשחלה41- מי וכל . ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ואחר מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - יֹום ׁשלׁשים ׁשמּתא ְְְְִִַַַַַַַָָָעליו

נּדּויֹו מּתירין לנכסיו42ּכ יֹורדין ואין מחּיב43. ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
הּתֹורה מן .44ׁשבּועה ְִַָָ

.Âהמחּיב על45ּכל הּׁשבּועה להפ רצה אם הּסת, ׁשבּועת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ל ואין מחברֹו. ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי - 46הּתֹובע ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ׁשּנׁשּבע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָמי
הּסת ׁשבּועת אּלא ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ּתֹורה ׁשבּועתן.47ׁשל הֹופכין אין - ְְִֵֶָָָ
.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

ּפטּור - ספק טענת אצל48על לי ׁשּיׁש לי ּכמדּמה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּפרעּתני; ׁשּלא לי וכמדּמה ,הלויתי מנה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמנה;

אּבא לי עדים49אמר ּבפני לי צּוה אֹו מנה, אצל לי ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו י"א19)רי"ף פרק שבועות בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז הנשבע
תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו, תפילין אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: לח:20)הלכה שם משלם21)משנה אני והנה

בו. מודה שאני הסכום והדינים22)לך משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי ד.) מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך
... שהם מקום בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
שלפי כתב, שם והר"ן המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם (=ומכיוון דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל
משום שהן, מקום בכל המלוה ברשות הן שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא פטור הילך אמרו לא רש"י שיטת

להוצאה מזומןשמלוה בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה, ִ
כהילך, היא עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו ובפיקדון משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא המפקיד של ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון מ:23)משום שם נחמן רב של מימרא
ה. מציעא לו24)ובבא אמר בידך, לי מנה לח:) (שם ששנינו מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר שם בשבועות

ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר שלדעתו שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי, תנהו לו אמר למחר הן,
[בתוספות ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו הדגיש
שוב כתב: ח אות כאן מיימוניות ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם רבינו בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם

ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה זצ"ל רבינו מורי בתשובת שם25)ראיתי על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו לשבועה חכמים אותו ד.26)שהסיתו הלכה י"א, שבועות27)פרק משנה

מא.28)לח: בדאורייתא29)שם אמרו: שם וייטול. לו חייב שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך יכול ואינו
וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור שם ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר אשי רב [בר מפכינן. לא
שאין כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר גדולות הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור גרשון רבינו

כמותו]. זכות.30)הלכה יש חכמים.32)ומשלם.31)לנתבע שהיא33)מתקנת פי על אף - הנוטלים שבועת היפוך לעניין
מדבריהם שבועה שכל כתב פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י פסק וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם

כרש"י). פסקו קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט חושן (ובש"ך להפוך ואטול.34)יכול שאשבע
ונפטר.35) נשבע שהוא מכחיש, היינו,36)והנתבע בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה נשבע הנתבע היה מהפך כשהוא

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו חכמים בתקנת רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא" הלכה37)"כעין לקמן
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ב).38)ו הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים להתיר40)שם.39)כגון ביקש לא

הנידוי. את מרדות".41)לו "מכת נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד שם.42)מפני אשי אשי43)כרב רב
אותו)". (ועוזבים ליה "ושבקינן מסיים: יורדים44)שם להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו התורה מן בשבועה

מהם. וגובים מפכינן".45)לנכסיו "בדרבנן אמרו: שאמרו:46)שם מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו למעלה נתבאר
ה לשבועת הכוונה מפכינן" בלבד."בדרבנן ה.47)יסת בהלכה למעלה היסת48)נתבאר משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק ובטענת עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל הכופר אמרו,49)את



orhpeקד oreh zekld - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשם היה ולא מּביתי, נגנב ּפלֹוני ּדבר מנה; אצל לי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיׁש
מעֹות חּׁשבּתי גנבּתֹו; ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
והּנתּבע ּבחׁשּבֹון; הטעיתני אּתה ׁשּמא חסר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצאתי
מּׁשבּועת אף ּפטּור זה הרי - ּכלּום ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאֹומר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶֶַָֹהּסת.
.Áחּטים איני50ּכֹור אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשבּועת יּׁשבע הּנתּבע הרי - ל אין ׁשּמא ל יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיֹודע,
ונפטר יֹודע ׁשאינֹו וכן51הּסת ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
נׁשּבע זה הרי - ּׂשעֹורים אֹו הּוא חּטים אם יֹודע איני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָאֹומר:

יֹודע ׁשאינֹו ּׂשעֹורין52הּסת ּומׁשּלם ּבזה.53, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
.Ëּביד לי יׁש ל54מנה היה ּכן אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

החזרּתי לא עדין אֹו ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם; חּיב - ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

זה והרי חּיב, ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא מּפני 56טֹוען55הּסת. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּכל וכן נפטר. לא אֹו נפטר אם ונסּתּפק וּדאי, טענת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַֹֹאֹותֹו

ּתֹובע לֹו אין אם אבל ּבזה. ואמר:57ּכּיֹוצא מעצמֹו והֹודה , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואיני מנה, אצלי הפקיד אבי מנה, הלויתני אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּגזלּתי

ואם לׁשּלם. חּיב אינֹו - החזרּתיו לא אֹו החזרּתיו אם ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹודע
ׁשמים ידי לצאת לׁשּלם.58ּבא חּיב - ְְִֵֵֵַַַָָָָ

.Èּביד לי הּסת59מנה הּׁשבע ּכלּום; ּבידי ל אין ,60,ול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּסת אּתה רֹוצה62וטל61הּׁשבע איני הּתֹובע: ואמר ; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבלא ּתל אֹו וטל, הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהּׁשבע
אחר הּפּו ׁשם ואין סתם63ּכלּום. להחרים לֹו ויׁש מי64. על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

לי. יּתן ולא לי חּיב ְִִִֵֶַָֹׁשהּוא
.‡Èּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי: ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהֹורּו

קדם סתם להחרים לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבין
ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּיטען מי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיּׁשבע

אמן הּמׁשּביע ויענה ּבחּנם, ותּקנה65אֹותֹו יּׁשבע. ואחר , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
יגרמּו ולא ׁשקר, מּטענת ׁשּיּמנעּו ּכדי דינין, לבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹובה

לבּטלה ׁשמים ׁשם ׁשוא66להֹוציא ׁשמע יּׂשיאּו ולא ,67. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.·Èמי ּדבריהם68ּכל ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּמׁשּביע עליו מגלּגל יֹודה69- ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה מה ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּובכלל ׁשּיאמר: עד ּגלּגּול? ּכח היכן ועד ממֹון. יתחּיב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהן

לי נמּכרּת ׁשּלא זֹו, עברי70ׁשבּועה עבּדי71ּבעבד ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבארנּו72אּתה ּוכבר הּׂשכיר73. על מגלּגלין .74ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
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אפילו משבועה, פטור הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת על מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו התורה. מן ששבועתו במקצת במודה
שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו ודעתו אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי". קב יעקב בן אליעזר

שם]. ראה משנה.50)השיטות. המגיד גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד ופסק51)בכתב יב: בכתובות אמוראים מחלוקת
שבועה עליו נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף ורבינו "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב רבינו

משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון יעדיף שהרי הכל, בכופר היסת שבועת מחייבים52)תתבטל אין ולמה
יודע, אינני וחמישים לך חייב אני חמישים בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך במקצת, כמודה התורה שבועת אותו
הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה אלא שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה ד פרק לקמן כמבואר

שעורים.53)ח). מדמי אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה: קמא בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
לגמרי מכחיש כשהוא אלא נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת מבאר עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן

ונכנ יודע איני טוען אלא מכחישה, בשאינו אבל (החיטים), התביעה מהאת לשלם חייב - התביעה על היסת שבועת לחיוב ס
פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו שהתכוון ונראה שהודה.
(ראה השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך, חייב אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון שיכול מפני
משעורים הפטור שטעם האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף שם ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
השאילהו חיטים אם בדיוק זכר לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל השעורים על אומרים: שאנו משום הוא
(ראה השאר על ונשבע המינים שבשני הפחות לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע חיטים, טען ולפיכך שעורים או

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות בזה שכתבנו קיח.54)מה שם מודה.56)הנתבע.55)משנה שם57)כלומר, בגמרא
שם. הרי"ף פסק וכן תבע. לא או תבע בין ההבדל מעוון58)מבואר נקי להיות מקפיד כשהוא אבל לשלם, מחייבו אינו דין בית

הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה באומר הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הקדושֿברוךֿהוא, כלפי גם גזל
ואמר ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף ע"ה סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף פסקו וכן

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים. ידי לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני (הלכה59)מעצמו למעלה נתבאר
מהפכים. היסת ששבועת כך.60)ו) טוען הנתבע.61)התובע לך.62)תשובת מהופכת,63)ואשלם שבועה מהפכים אין

סוף. לדבר אין - כן לא הנתבע.64)שאם שם הזכרת כזה.65)בלי לחרם הודאה משמעותה אמן יש66)עניית בשבועה
שמים. שם מהלכות67)הזכרת כ"א [בפרק שוא. שמע תשא לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין לבית יסבירו לא

להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות שלא דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה מבואר, ז הלכה סנהדרין
במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר כז:68)טענת שיש69)קידושין אחרות תביעות גם זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול

עליהן. שבועה מחייבים אין דין שבית עליו, כח.70)לו שנים.71)שם שש לעבוד השנים.72)שמחוייב שש נשלמו טרם
מברייתא למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל ואין אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי עבד כשטוען ודווקא

דרבנן. בשבועה גם ט.73)שמגלגלים הלכה שכירות מהלכות י"א נתתי74)בפרק טוען הבית בעל שאם ו, בהלכה שם נתבאר
ונפטר היסת נשבע הכל כופר שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי תיקנו קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך
וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב): ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין למדו גלגול דין שם). הערות (ראה

orhpe oreh zekld - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èׁשבּועה ׁשּנתחּיב הּתֹובע75מי והתחיל הּסת, אפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּנתּבע וראה אֹותם, טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלגלּגל
הּטענה מׁשּלם הריני אּלא להּׁשבע, רֹוצה איני ואמר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ
ׁשֹומעין אין - ׁשבּועה ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹונה

עלי76לֹו ּׁשּגלּגל מה ּכל לֹו ּתן אֹו לּנתּבע: אֹומרים אּלא ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשבע אֹו הּוּדאּיֹות והּפטר.77מּטענֹות ְְִִִִֵַַַָָָָ

.„Èאֹותֹו78הּטֹוען מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
וטענה טענה ּכל הּכל79על על אחת ׁשבּועה אּלא נתחּיב80, . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מׁשּביעין82וחמּורה81ׁשּתי - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
ּדברים. ׁשאר ּבּה ּומגלּגלין החמּורה, על ְְְְְֲִִַַַָָָָאֹותֹו

.ÂËלׁשּלם חּיב אינֹו הֹודה ׁשאם טענה חברֹו את הּטֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּסת ׁשבּועת אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָממֹון,
דברים היּו לא מנה, לי ׁשּתּתן אמרּת ּכיצד? סתם. חרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹולא
הֹודה ׁשאּלּו חרם; ולא הּסת אֹותֹו מׁשּביעין אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם

ּכלּום חּיב אינֹו - זה אּתה83ּבדבר אֹותי, קּללּת אּתה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעֹולם דברים היּו לא רע, ׁשם עלי מחרימין84הֹוצאת אין - ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

אּלּו. מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹעל
.ÊËנׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ּבי, חבלּת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאּתה
עצמֹו85הּסת ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ;86, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

דברים היּו לא ּבּיׁשּתני, אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ׁשבת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם
ּבמ היּו אם - נׁשּבעמעֹולם זה הרי קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין קֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּבׁשת. מׁשּלם היה - הֹודה ׁשאּלּו ְִֵֵֶֶֶַַָָָהּסת;
.ÊÈּכׁשהֹודה ּפטּור? - ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם אבל ּבזה; חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּדבר
לּתן וחּיבּוני ּדין, ּבבית עדים עלי והביא ּבזה, חבלּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאמר:

לׁשּלם חּיב זה הרי - ּבנזקי וכ 87ּכלפיכ טען88. אם , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּׁשּום דינרין מאה לי לׁשּלם חּיבּו ּדין ׁשּבית ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּטֹוען:
זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא אֹומר: והּוא ּבי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשחבלּת

הּסת ּבזה.89נׁשּבע ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשבּועת‡. לא אֹותֹו מׁשּביעין אין - הּׁשבּועה על חׁשּוד ְְְִִֵַַַַָָָֹּכל
ואפּלּו הּסת. ׁשבּועת ולא מּדבריהם ׁשבּועה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּתֹורה

לֹו. ׁשֹומעין אין - הּתֹובע ְִֵֵַַָָרצה
אֹו·. עדּות, ׁשבּועת אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת לּׁשקר הּנׁשּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאחד

על חׁשּוד הּוא הרי - ׁשוא ׁשבּועת אֹו הּפּקדֹון, ְְְֲִֵַַַַָָָׁשבּועת
ּפסלנּות ּבין עברה, מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשבּועה.
ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשל
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שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש שבנוגע פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש אמן נתפרש: זה לשון
משביעים חלקו לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא טענות גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי ודבי זו,
היא העיקרית השבועה אם שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק ב הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם
יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה). (מגיד שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים, - התובע של שמא טענת על
טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי, טענת טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא מגמרא הוכיח
מגלגלים שאין עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן מגלגלים אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל אני,
התרה שבעלה האיש עם שנסתרה בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על

עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא ז.75)בה פרק סוף שבועות בהלכותיו להישבע76)הרי"ף והסכים שבועה שנתחייב משום
אחרות. שבועות עליו שמגלגלים לו שנודע אחר בו תנא77)וחוזר בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא בירושלמי הכל. על

להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה "לא אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא יוסי, ורבי קמא
והרי"ף לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה שאם
דינו פסק להלכה הרי"ף וקיבל קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות
הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר העיקרית השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו, הראב"ד [כתב זעירא. רב של
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד סימן משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל יהפוך או
שהבאנו. הדינים פרטי בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע והגלגולים נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול

זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג שבועות.78)וכבר בשערי גאון האי עצמה.79)רבינו בפני שבועה טענה כוללים80)לכל
אחת. בשבועה הטענות היסת.81)כל של82)שבועת כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא תורה, של כעין שבועה

בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא. סנהדין במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת תורה
מעות83) מתן בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל כאן): מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב

שבועה". מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב), והלכה א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה
הנתבע.84) הכל.85)תשובת כופר הכתוב86)ככל מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון נזקי מהלכות ב בפרק כמבואר,

ו הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע ולא - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות
אדם של שוויו את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
רופא הוצאות - ריפוי כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר שווה הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה
הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים מתבייש האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל שנגרם ההפסד - שבת ותרופות;
לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר של ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל הוא שהרי קנס,
הביוש לו גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם רבינו ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון. חיסרו

דין. בית בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת כאן אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה אחר87)(כי
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי - תשלומין חובת עליו והטילו דין בית מחייבת88)שחייבוהו שהודאה מפני

חייב.89)אותו. היה בו הודה שאילו ממון כפר חשודים.1)שהרי שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר



קה orhpe oreh zekld - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èׁשבּועה ׁשּנתחּיב הּתֹובע75מי והתחיל הּסת, אפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּנתּבע וראה אֹותם, טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלגלּגל
הּטענה מׁשּלם הריני אּלא להּׁשבע, רֹוצה איני ואמר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ
ׁשֹומעין אין - ׁשבּועה ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹונה

עלי76לֹו ּׁשּגלּגל מה ּכל לֹו ּתן אֹו לּנתּבע: אֹומרים אּלא ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשבע אֹו הּוּדאּיֹות והּפטר.77מּטענֹות ְְִִִִֵַַַָָָָ

.„Èאֹותֹו78הּטֹוען מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
וטענה טענה ּכל הּכל79על על אחת ׁשבּועה אּלא נתחּיב80, . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מׁשּביעין82וחמּורה81ׁשּתי - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
ּדברים. ׁשאר ּבּה ּומגלּגלין החמּורה, על ְְְְְֲִִַַַָָָָאֹותֹו

.ÂËלׁשּלם חּיב אינֹו הֹודה ׁשאם טענה חברֹו את הּטֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּסת ׁשבּועת אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָממֹון,
דברים היּו לא מנה, לי ׁשּתּתן אמרּת ּכיצד? סתם. חרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹולא
הֹודה ׁשאּלּו חרם; ולא הּסת אֹותֹו מׁשּביעין אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם

ּכלּום חּיב אינֹו - זה אּתה83ּבדבר אֹותי, קּללּת אּתה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעֹולם דברים היּו לא רע, ׁשם עלי מחרימין84הֹוצאת אין - ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

אּלּו. מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹעל
.ÊËנׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ּבי, חבלּת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאּתה
עצמֹו85הּסת ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ;86, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

דברים היּו לא ּבּיׁשּתני, אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ׁשבת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם
ּבמ היּו אם - נׁשּבעמעֹולם זה הרי קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין קֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּבׁשת. מׁשּלם היה - הֹודה ׁשאּלּו ְִֵֵֶֶֶַַָָָהּסת;
.ÊÈּכׁשהֹודה ּפטּור? - ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם אבל ּבזה; חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּדבר
לּתן וחּיבּוני ּדין, ּבבית עדים עלי והביא ּבזה, חבלּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאמר:

לׁשּלם חּיב זה הרי - ּבנזקי וכ 87ּכלפיכ טען88. אם , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּׁשּום דינרין מאה לי לׁשּלם חּיבּו ּדין ׁשּבית ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּטֹוען:
זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא אֹומר: והּוא ּבי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשחבלּת

הּסת ּבזה.89נׁשּבע ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשבּועת‡. לא אֹותֹו מׁשּביעין אין - הּׁשבּועה על חׁשּוד ְְְִִֵַַַַָָָֹּכל
ואפּלּו הּסת. ׁשבּועת ולא מּדבריהם ׁשבּועה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּתֹורה

לֹו. ׁשֹומעין אין - הּתֹובע ְִֵֵַַָָרצה
אֹו·. עדּות, ׁשבּועת אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת לּׁשקר הּנׁשּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאחד

על חׁשּוד הּוא הרי - ׁשוא ׁשבּועת אֹו הּפּקדֹון, ְְְֲִֵַַַַָָָׁשבּועת
ּפסלנּות ּבין עברה, מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשבּועה.
ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשל
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שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש שבנוגע פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש אמן נתפרש: זה לשון
משביעים חלקו לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא טענות גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי ודבי זו,
היא העיקרית השבועה אם שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק ב הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם
יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה). (מגיד שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים, - התובע של שמא טענת על
טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי, טענת טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא מגמרא הוכיח
מגלגלים שאין עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן מגלגלים אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל אני,
התרה שבעלה האיש עם שנסתרה בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על

עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא ז.75)בה פרק סוף שבועות בהלכותיו להישבע76)הרי"ף והסכים שבועה שנתחייב משום
אחרות. שבועות עליו שמגלגלים לו שנודע אחר בו תנא77)וחוזר בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא בירושלמי הכל. על

להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה "לא אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא יוסי, ורבי קמא
והרי"ף לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה שאם
דינו פסק להלכה הרי"ף וקיבל קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות
הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר העיקרית השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו, הראב"ד [כתב זעירא. רב של
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד סימן משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל יהפוך או
שהבאנו. הדינים פרטי בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע והגלגולים נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול

זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג שבועות.78)וכבר בשערי גאון האי עצמה.79)רבינו בפני שבועה טענה כוללים80)לכל
אחת. בשבועה הטענות היסת.81)כל של82)שבועת כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא תורה, של כעין שבועה

בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא. סנהדין במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת תורה
מעות83) מתן בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל כאן): מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב

שבועה". מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב), והלכה א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה
הנתבע.84) הכל.85)תשובת כופר הכתוב86)ככל מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון נזקי מהלכות ב בפרק כמבואר,

ו הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע ולא - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות
אדם של שוויו את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
רופא הוצאות - ריפוי כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר שווה הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה
הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים מתבייש האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל שנגרם ההפסד - שבת ותרופות;
לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר של ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל הוא שהרי קנס,
הביוש לו גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם רבינו ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון. חיסרו

דין. בית בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת כאן אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה אחר87)(כי
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי - תשלומין חובת עליו והטילו דין בית מחייבת88)שחייבוהו שהודאה מפני

חייב.89)אותו. היה בו הודה שאילו ממון כפר חשודים.1)שהרי שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר



orhpeקו oreh zekld - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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- יֹונים ּומפריחי ּבקּוביא מּׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּפסלנּות
אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָהרי

עבר‚. ׁשהּוא עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד נעּׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין
חׁשּוד ׁשהּוא עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה; ׁשּנפסל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברה
ואין לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּפי על אף ּבּה, ׁשּנפסל עברה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוׁשעבר
מׁשּביעין - ׁשבּועה נתחּיב אם ּבּתחּלה, עד לעּׂשֹותֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָראּוי
ולא הּׁשבע, - אֹומר אּתה אמת אם לֹו: אֹומרים ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו.
ׁשקר ואם ּבאמת; להּׁשבע ל אסּור עברה ׁשעברּת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
אין - ּבעדים הּנחׁשד אבל .ּדינ לבעל הֹודה - אֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּתה

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים ֲִִִֶַַָָאנּו
על„. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא: חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם נׁשּבע הּתֹובע הרי - חׁשּוד היה אם וּדאי, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ׁשבּועה חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו ּׁשּטען. מה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָונֹוטל
לּׁשבע יכֹול ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע, ׁשהּוא לּה, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלמחּיב
- נגנב אֹו הּפּקדֹון ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמׁשּלם.
וּדאי טֹוענֹו אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכנגּדֹו
יד ׁשלח ּבפני ואמר: הּפּקדֹון ּבעל טען אם ,לפיכ ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשאכלֹו.
חכמים ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי - ּבֹו ּפׁשע אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּבפקדֹוני

ְֵונֹוטל.
הּנׁשּבעין‰. מן היה אם מּדבריהם, ׁשבּועה החׁשּוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנתחּיב

ׁשּכנגּדֹו הּנתּבע אּלא ולּטל, להּׁשבע יכֹול אינֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹונֹוטלין
ׁשהיה ּבזה ּכּיֹוצא וכל ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיּׁשבע
הּנתּבע הרי - לי יּׁשבע ואמר: ׁשּפרעֹו, הּלוה וטען ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחׁשּוד,

הּׁשטר. מן ויּפטר הּסת ְְְִִִֵֵֶַָָָנׁשּבע
.Âואין נׁשּבע, אינֹו - ספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן החׁשּוד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה

הּתֹורה, מן ׁשבּועה זה נתחּיב ׁשּלא לפי נׁשּבע; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכנגּדֹו
על ׁשּיּׁשבע ּכדי וּדאי טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּולפי

ֲַָטענתֹו.
.Ê.ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין - הּסת ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

אחרת ּתּקנה לּה עּׂשּו ולא היא, ּתּקנה עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה. ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיּׁשבע

.Áאין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
להּׁשבע, יכֹול אין ׁשהרי הּׁשבּועה, עליו להפ יכֹול ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּנתּבע
ּבדבר לתלֹות לזה ׁשֹומעין ואין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשאין הּקטן, על ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאי

יׁשּלם. אֹו הּסת יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָׁשֹומעין
.Ë,ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמי

עדים עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ּדינֹו לבעל ויׁש ּכלּום, ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
מּמּנּו. ויּטל ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהֹוציא

.Èהיּו אם ּדין. ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, דנין ּכזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלעֹולם
ּבין לכׁשרּותֹו יחזר - ּתׁשּובה ועּׂשה ׁשּלקה עדים ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו

לׁשבּועה. ּבין ְְִֵֵָלעדּות
.‡Èׁשבּועת ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו, על ׁשּטען ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָמי

עליו והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה

על חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.·Èהיה ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים אצלֹו חֹוב לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּכלּום, ל חּיב איני ׁשאמר: אֹו ,ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּופרעּתי
מׁשּלם זה הרי - ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבאּו
אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעֹולם. דברים היּו לא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהּנתּבע:

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ׁשּיֹודה‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין
היא וכּמה יתר. אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוטה
ׁשּתי הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ּׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ּׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֻמעין?
עּׂשרים·. והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ׁשהיה ירּוׁשלים, מּמטּבע - ּדבריהן ׁשל ּכסף וכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעה.
ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ּכסף ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהן ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּסלע
ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ּכסף היתה היא הּמעה אבל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ּולפי ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָוהיא
ׁשל ּכסף ׁשּתי אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, היא ּכסף ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּטענה
ׁשקלים ׁשני אֹותּה עּׂשּו ולא מעין, ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹירּוׁשלים,
הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור הּנראה הּדבר זהּו הּקדׁש. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבׁשקל
עּׂשרה ּתׁשע מׁשקל היא הּטענה ׁשּכפירת הֹורּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָורּבֹותי
לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ּׂשעֹורה וחצי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּׂשעֹורֹות
לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ׁשּתפסּו הּדר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה

טעּות. ֶָׁשהּוא
אּלא‚. ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּתי
ּפטּור,ּפ - ּפרּוטֹות ׁשּתי אּלא ּבידי ל אין חּיב; - רּוטה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּבידי ל אין ,ביד לי מנה מעין. מּׁשתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפני
- מּפרּוטה ּבפחֹות הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה חצי ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּכלּום. הֹודה לא ְְִָֹּכאּלּו
.„- ּתׁשעים אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּתמרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמאה

- מעין ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העּׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרֹואים:
לי יׁש אגֹוזים ׁשּׁשה אֹו חמּׁשה ּפטּור. - לאו ואם ְְֱֲִִִִִִֵָָָָָנׁשּבע;
ׁשוה אם רֹואין: - אחד אגֹוז אּלא [ּבידי] ל אין ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָּביד
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - לאו ואם נׁשּבע; - ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהאחד

ֶָּבזה.
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ואפּלּו ּדמיהן, את מׁשערין אין - הּכלים אבל ּבהן; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבאחת הֹודה מחטין, ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהן
הּכלים ּכל - כלים אֹו ּכסף ׁשּנאמר: חּיב; - ּבאחת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם ּבּכסף: וכפר ּבּכלים והֹודה וכלים, ּכסף טענֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. - לאו ואם חּיב; - מעין ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבפרּוטה הֹודה אם ּבּכלים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Âהרי - ּפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו אחד, עד עליו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הטענה.מבאר1) ממין הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

orhpe oreh zekld - hay 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבים ׁשּׁשנים מי ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
,ּביד לי יׁש פרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמחּיבֹו
נׁשּבע. זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום, ּבידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאין
ׁשוה אֹו ּפרּוטה אצלֹו הפקיד אפּלּו הּׁשֹומרים, ּבׁשבּועת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָוכן
אינֹו - מּפרּוטה ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָפרּוטה,
- ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָממֹון,

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין ְְְְְִִִִַָָָָנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחר מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר: ואני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹכסף.
הּנׁשּבעין ׁשהרי ויּטל. חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
ואחר מעין, ׁשּתי ּכפירת ּביניהם ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ִִֵַָָָּכ
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלת
והּמין ּבֹו, לֹו הֹודה לא ׁשּטענֹו ׁשהּמין ּפטּור; - ּׂשעֹורים ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשל
לא ּפּקדֹון, ּביד לי יׁש זהב ּדינר טענֹו. לא ּבֹו לֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשהֹודה
,אצל הפקדּתי ּכסף מעה ּכסף; דינר אּלא אצלי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהפקדּת
אחד, מין ׁשּטענֹו ּפטּור; - פרּוטה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
דינרים עּׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחר. ּבמין לֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוהֹודה
עּׂשרה אּלא אצלי הפקדּת לא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש גדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָמנֹורה

עּׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה
מֹודה זה הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָליטרין,
אם וכן חמׁש. על ּולהעמידּה לגררּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמקצת,
- קטן אזֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: ואמר ּגדֹול, אזֹור ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָטענֹו
לֹו והֹודה אּמה, עּׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּפטּור.
ׁשּיכֹול מּפני נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עּׂשר ּבת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביריעה

ּבז ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשר. על ּולהעמידּה ה.לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Èּׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּכֹור

ּביד לי אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּׂשעֹורים; מּדמי אף ּפטּור -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
מנה ּדין: ּבבית לחברֹו ׁשאמר למי דֹומה זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׂשעֹורים,
ּדין ּבית ׁשאין - ּביד לי אין האחר: לֹו ואֹומר ּבידי, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָל
הּׂשעֹורים ּדמי הּתֹובע ּתפס ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמחּיבין

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.‡Èהרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

וכֹור חּטין ּכֹור ּכגֹון ּכיצד? ונׁשּבע. הּטענה מּמין ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָההֹודיה
חּיב. - חּטין ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּׂשעֹורין
ׁשּיׁשלים וקדם ,ּביד לי יׁש חּטין ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהתחיל

הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי יׁש ּׂשעֹורים ּכֹור ויאמר: ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּדבריו
ׁשהּנטען לּדּינין נראה אם ּׂשעֹורים, ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

ּפטּור. - ּתּמֹו לפי ואם ׁשבּועה; חּיב - ְְְֱִִִֶַָָָֻהערים
.·Èאמר ּׂשעֹורים, וכֹור הן, לֹו: אמר ,ּביד לי יׁש חּטין ְְְְִִִִֵֵַַָָָּכֹור

מֹודה זה ואין ּפטּור; זה הרי - ּׂשעֹורין ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָלֹו:
ּׂשעֹורין וכֹור חּטים ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹּבמקצת,
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין הּנטען: לֹו ויאמר ,ּביד לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּׂשעֹורים.
.‚Èאּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלֹוא

לֹו והֹודה ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן ּבלא ּכּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹעּׂשרה
אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחרסים.
הּכּדין טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין ּכּדין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשרה

והֹודה ּבזה.והּׁשמן, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
.„Èלויתי ולא מעֹולם דברים היּו לא הלואה, אצל לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמנה

נזק מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון ּבידי ל יׁש ּדינרין חמּׁשים אבל ,ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָמּמ
ׁשהרי ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה רּבֹותי: הֹורּו - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
חמּׁשים, חּיב ׁשהּוא לֹו והֹודה מאה, לֹו חּיב ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָטענֹו
מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון מּׁשּום אֹו הלואה מּׁשּום לֹו נתחּיב ּלי ְְִִִִִִֵַַַָָָּומה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְִֶֶֶַָָנזק?
.ÂËל והא הּכלי אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמנה

אמר זה. אּלא אצלֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
הֹודה ּכליֹו. ׁשּזה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - הּכלי זה אין הּכלי: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבעל
ׁשבּועה. חּיב זה הרי - ּבאחר לֹו ונתחּלף ּכליֹו זה ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנטען
מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ּפטּור זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
פעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ב שבט ד' קודש שבת יום
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ׁשּיטענּנּו2אין‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת 3מֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבמנין אֹו ּבמׁשקל אֹו ׁשּבמּדה לֹו4ּבדבר ּבדבר5ויֹודה ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָ

יׁש דינרין עּׂשרה ּכיצד? ׁשּבמנין. אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבמּדה
,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור חמּׁשה; אּלא ּבידי ל אין ,ּביד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָלי
ּביד לי יׁש מׁשי ׁשל ליטרין ׁשּתי ;לת אּלא ּבידי ל ,אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. זה הרי - רֹוטל אּלא ּבידי ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מלא ּכיס לֹו: אמר אם ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹאבל

חמּׁשים אּלא לי6לי מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מאה ; ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּדינרין ׁשל צרֹור ּבפני7אּלא אֹותן מנית ולא יֹודע8, ואיני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מודה1) ודין בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר
בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה מחוייב ודין יודע, איני אמר והשאר מג.2)במקצת שם וגמרא מב: שבועות משנה

המניין.4)שיתבע.3) או המידה או המשקל, התביעה: היקף שבמידה5)יגדיר דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה
שם בברייתא אולם ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל

ושבמניין. שבמשקל בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר שיטעננו עד אלא חייב אינו "לעולם היא6)כתוב: ההודאה
לא. והטענה לא.7)מסויימת וההודאה מסויימת מלא.8)הטענה אימון בי נתת כנראה



קז orhpe oreh zekld - hay 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבים ׁשּׁשנים מי ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
,ּביד לי יׁש פרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמחּיבֹו
נׁשּבע. זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום, ּבידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאין
ׁשוה אֹו ּפרּוטה אצלֹו הפקיד אפּלּו הּׁשֹומרים, ּבׁשבּועת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָוכן
אינֹו - מּפרּוטה ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָפרּוטה,
- ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָממֹון,

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין ְְְְְִִִִַָָָָנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחר מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר: ואני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹכסף.
הּנׁשּבעין ׁשהרי ויּטל. חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
ואחר מעין, ׁשּתי ּכפירת ּביניהם ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ִִֵַָָָּכ
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלת
והּמין ּבֹו, לֹו הֹודה לא ׁשּטענֹו ׁשהּמין ּפטּור; - ּׂשעֹורים ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשל
לא ּפּקדֹון, ּביד לי יׁש זהב ּדינר טענֹו. לא ּבֹו לֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשהֹודה
,אצל הפקדּתי ּכסף מעה ּכסף; דינר אּלא אצלי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהפקדּת
אחד, מין ׁשּטענֹו ּפטּור; - פרּוטה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
דינרים עּׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחר. ּבמין לֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוהֹודה
עּׂשרה אּלא אצלי הפקדּת לא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש גדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָמנֹורה

עּׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה
מֹודה זה הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָליטרין,
אם וכן חמׁש. על ּולהעמידּה לגררּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמקצת,
- קטן אזֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: ואמר ּגדֹול, אזֹור ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָטענֹו
לֹו והֹודה אּמה, עּׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּפטּור.
ׁשּיכֹול מּפני נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עּׂשר ּבת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביריעה

ּבז ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשר. על ּולהעמידּה ה.לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Èּׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּכֹור

ּביד לי אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּׂשעֹורים; מּדמי אף ּפטּור -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
מנה ּדין: ּבבית לחברֹו ׁשאמר למי דֹומה זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׂשעֹורים,
ּדין ּבית ׁשאין - ּביד לי אין האחר: לֹו ואֹומר ּבידי, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָל
הּׂשעֹורים ּדמי הּתֹובע ּתפס ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמחּיבין

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.‡Èהרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

וכֹור חּטין ּכֹור ּכגֹון ּכיצד? ונׁשּבע. הּטענה מּמין ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָההֹודיה
חּיב. - חּטין ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּׂשעֹורין
ׁשּיׁשלים וקדם ,ּביד לי יׁש חּטין ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהתחיל

הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי יׁש ּׂשעֹורים ּכֹור ויאמר: ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּדבריו
ׁשהּנטען לּדּינין נראה אם ּׂשעֹורים, ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

ּפטּור. - ּתּמֹו לפי ואם ׁשבּועה; חּיב - ְְְֱִִִֶַָָָֻהערים
.·Èאמר ּׂשעֹורים, וכֹור הן, לֹו: אמר ,ּביד לי יׁש חּטין ְְְְִִִִֵֵַַָָָּכֹור

מֹודה זה ואין ּפטּור; זה הרי - ּׂשעֹורין ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָלֹו:
ּׂשעֹורין וכֹור חּטים ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹּבמקצת,
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין הּנטען: לֹו ויאמר ,ּביד לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּׂשעֹורים.
.‚Èאּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלֹוא

לֹו והֹודה ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן ּבלא ּכּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹעּׂשרה
אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחרסים.
הּכּדין טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין ּכּדין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשרה

והֹודה ּבזה.והּׁשמן, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
.„Èלויתי ולא מעֹולם דברים היּו לא הלואה, אצל לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמנה

נזק מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון ּבידי ל יׁש ּדינרין חמּׁשים אבל ,ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָמּמ
ׁשהרי ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה רּבֹותי: הֹורּו - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
חמּׁשים, חּיב ׁשהּוא לֹו והֹודה מאה, לֹו חּיב ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָטענֹו
מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון מּׁשּום אֹו הלואה מּׁשּום לֹו נתחּיב ּלי ְְִִִִִִֵַַַָָָּומה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְִֶֶֶַָָנזק?
.ÂËל והא הּכלי אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמנה

אמר זה. אּלא אצלֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
הֹודה ּכליֹו. ׁשּזה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - הּכלי זה אין הּכלי: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבעל
ׁשבּועה. חּיב זה הרי - ּבאחר לֹו ונתחּלף ּכליֹו זה ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנטען
מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ּפטּור זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
פעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ב שבט ד' קודש שבת יום
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ׁשּיטענּנּו2אין‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת 3מֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבמנין אֹו ּבמׁשקל אֹו ׁשּבמּדה לֹו4ּבדבר ּבדבר5ויֹודה ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָ

יׁש דינרין עּׂשרה ּכיצד? ׁשּבמנין. אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבמּדה
,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור חמּׁשה; אּלא ּבידי ל אין ,ּביד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָלי
ּביד לי יׁש מׁשי ׁשל ליטרין ׁשּתי ;לת אּלא ּבידי ל ,אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. זה הרי - רֹוטל אּלא ּבידי ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מלא ּכיס לֹו: אמר אם ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹאבל

חמּׁשים אּלא לי6לי מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מאה ; ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּדינרין ׁשל צרֹור ּבפני7אּלא אֹותן מנית ולא יֹודע8, ואיני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
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מודה1) ודין בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר
בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה מחוייב ודין יודע, איני אמר והשאר מג.2)במקצת שם וגמרא מב: שבועות משנה

המניין.4)שיתבע.3) או המידה או המשקל, התביעה: היקף שבמידה5)יגדיר דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה
שם בברייתא אולם ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל

ושבמניין. שבמשקל בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר שיטעננו עד אלא חייב אינו "לעולם היא6)כתוב: ההודאה
לא. והטענה לא.7)מסויימת וההודאה מסויימת מלא.8)הטענה אימון בי נתת כנראה



orhpeקח oreh zekld - hay 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לי·. מסרּת לא אֹומר: והּלה ,ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּבית
ּכּמה יֹודע איני ,ל מסרּתי ּכֹורין עּׂשרה ּכֹורין; עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּתם לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהם,

ּפטּור -9. ָ
זה‚. הּזיז10ּבית עד עד11מלא אֹומר: והּלה ,ל מסרּתי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

חּיב - ּבזה.12החּלֹון ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבמקצת„. מֹודה ּבדבר13אין ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה חּיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

מאה ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? ּבֹו. לכּפר לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר
ּבלא וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹדינרין
מֹודה זה אין - ׁשּבּׁשטר חמּׁשים אּלא ּבידי ל אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר,
נכסיו ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;

ּכפ ואפּלּו ּבֹו, נׁשּבעמׁשעּבדין לפיכ לׁשּלם. חּיב היה ּבֹו ר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
החמּׁשים14הּסת .15על ֲִִֵֶַַ

אֹומר:16ׁשטר‰. מלוה מנין, הזּכיר ולא סלעים, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

אֹומר: והּלוה ּבֹו, הּכתּובים הם ּביד לי ׁשּיׁש סלעים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹחמׁש
ּפי על אף ּבּׁשטר, הּכתּובים והם ׁשלׁש אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאין

ּבׁשּתים אּלא זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין הֹודה17ׁשאין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּפטּור זה הרי - ּבּה לכּפר ׁשאפׁשר ׁשהּוא18ּבסלע מּפני ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

- אבדה ׁשּיׁשיב ׁשּכל היא: חכמים ותּקנת אבדה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמׁשיב
יּׁשבע ּבמקֹומֹו19לא ׁשּבארנּו ּכמֹו וכן20, לחברֹו:21. האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבידי ל אין אֹומר: והּלה מנה, ּביד לי ׁשּיׁש אּבא לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאמר
אבדה מׁשיב זה הרי - חמּׁשים ּופטּור22אּלא אף23, ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּסת ואמר:24מּׁשבּועת מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לֹו ונׁשאר ּדינרין, חמּׁשים לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָמנה
ׁשּטען יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָחמּׁשים
מנה, אבי ּביד אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע אני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואמר:
אבי ּביד לֹו אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי לֹו אין אֹומר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוהּוא

ויּׁשבע ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים .25אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
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הטענה9) - שתיהן זה במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע, איני אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
מלשון רבינו שינה מסויימות, כששתיהן אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו ומכיוון מסויים, בדבר אינן - וההודאה
בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות: לשתי ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי בבות. שתי וכתב המשנה

משנה). לחם (ראה שם.10)מסויימת הבית.11)משנה לכותל מחוץ הבולט הקורה בדיוק12)חלק מסר שלא פי על אף
כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע צריך בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה הרי - כורים כמה
ומשום בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור שם [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו חייב
דינו הילך אמר לא אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א לשיטת זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך
זה": "בית באמר שהמדובר הזכירה ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך

קטנים]. ובתים גדולים בתים שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית שהרי רבינו, דברי בבא13)ומסתברים רי"ף
רמח. אות א פרק חפץ.14)מציעא נקיטת בלי נחמן רב כפירות15)מתקנת על נשבעים שאין משום זה, דין מנמק שם ברי"ף

שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר נימוק כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה קרקעות שעבוד והודאות
משום זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם כתב [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו בפני נימוק
שהרי דבריו, לקבל וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של הפטור שגם ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
התובע הוציא שאם יוצא, רבינו של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים שאין למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות
גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד תובע והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב חמישים על הנתבע של ידו כתב
שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן ש"ך (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין פי על ואף פטור, כן
פי על אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים היא כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב הוציא
שאם חמישים, אלא לוויתי לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה, המלוה חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה

ח פרעתי שם).טען (ראה שחייב פשיטא ד.16)מישים מציעא בבא שתובע17)ברייתא המלוה בטענת כלל משגיחים אין
פה). על כמלוה שלוש עוד לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק, מניין בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש,

יחיד.18) דעת נגד מקום בכל כמותו שהלכה עקיבא, כרבי לי.19)פסק משיב שאתה ממה יותר מצאת טוען האבידה כשבעל
שבועה.20) עליו יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע נחייבהו שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ג בפרק
לח:21) שבועות כל22)משנה מעיז אדם שאין ג.) מציעא (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור יכול שהיה משום

יח:). (כתובות מעיז - בנו בפני אבל חובו, בעל בפני לשקר יעקב23)כך בן אליעזר רבי יח.) (כתובות בברייתא שנוי זה דין
משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר כרבי פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים. וחכמים חייב אומר
הכללים בעלי בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני כנראה משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר רבי
ליורש התכוון שהרי"ף מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין משנה סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם

זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: כתב24)שטוען הקודמת בבבא
גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה משבועת פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור פטור וסתם פטור", זה "הרי רבינו:
מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש, אבידה משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה ובמגיד מהיסת.

הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי - מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת, זהאותו הרי -

וביורש אבידה" "כמשיב סלעים גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף משנה ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב
פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי "כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה כ"ף בלי אבידה" "משיב כתב

ל"כמשיב"). "משיב" בין הבדילו לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה שבתקופת בן25)משום אליעזר רבי גם בזה
פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן ש"ך ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

orhpe oreh zekld - hay 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âאּלאלי26מנה עליו ּבידי ל אין זה, מׁשּכֹון על ּביד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמקצת מֹודה זה הרי - ׁשוה27חמּׁשים הּמׁשּכֹון אין ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

החמּׁשים ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּבהן הֹואיל28ׁשהֹודה יתר, אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

דמיו ּכדי עד עליו לטען יכֹול הּמלוה29והּמלוה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונֹוטל נׁשּבע30נׁשּבע - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבהן ׁשּכפר העּׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ּכפר31ונׁשּבע . ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּכל
מּׁשמֹונים ּפחֹות לֹו ׁשאין הּמלוה נׁשּבע הּלוה32- ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

העּׂשרים על .33הּסת ְִֵֶֶַָ
.Êּביד לי ּבידי,34מנה ל יׁש וּדאי חמּׁשים אֹומר: והּלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הרי - לאו אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
הּמנה מׁשּלם לפיכ יֹודע, אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקצת

ׁשבּועה להחרים35ּבלא לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן על36. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו חּיב ׁשאני ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען .37מי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.Áוהּנטען38מנה עליו, מעיד אחד עד והרי ,ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרי - מנה אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב מה39זה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
העד, ּבֹו ׁשהעיד ּבּמה מֹודה הּוא ׁשהרי לּׁשבע? יכֹול ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע אחד עד ּבהעדאת הּנׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואין
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר : לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר

ׁשּפרעֹו וטען אחד, ּכפרן40עד וכן אחד,41; עד עליו ׁשּבא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשבּועה מחּיב זה הרי - הּפּקדֹון ל החזרּתי אֹו ׁשּפרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוטען

ּבאחד מעּׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע, יכֹול לׁשֹון42ואינֹו ׁשחטף , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וׁשּלי חטפּתי ּכן: אחר ואמר אחד, עד ּבפני מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

חכמים ואמרּו יכֹול43חטפּתי; ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי : ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם. ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹלהּׁשבע,

.Ëהלויתי אחד44מנה עד הביא מעֹולם, דברים היּו לא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכפרן מחזק היה ׁשנים היּו ואּלּו הֹואיל ּבפניו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחד;45ּומׁשּלם, עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ׁשבּועה ּבלא מׁשּלם - ּפרעּתי ואמר: חזר ּכמֹו46ׁשבּועה. , ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
.47ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Èּביד לי עליו48מנה מעידין והעדים ּכלּום, ּבידי ל אין , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ
הלכה, הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעדין
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

עדים מהעדאת .49ּגדֹולה ְֲִֵֵַַָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּקרקעֹות‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּבמקצת, ׁשהֹודה ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהעבדים
- הּׁשֹומרין טענת וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
ּפרט - רעהּו אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. זה ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי
ׁשהּקׁשּו ולעבדים לקרקעֹות ּפרט - ּכלים אֹו ּכסף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלהקּדׁש;
ּככסף ממֹון ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות, יצאּו וכן ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָלקרקעֹות;
ׁשבּועת נׁשּבע ּכּלן ועל ׁשּבהן. לראיה אּלא ואינן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּוככלים,
ׁשאף ההקּדׁשֹות, מן חּוץ וּדאי; טענת ׁשם היתה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסת,
חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהם חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמשכון26) סובר ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ולווה המשכון באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות ִבמשנה
זו. שבהלכה הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, הבאות27)אינו ובבבות כהילך, אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא

בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי מדין הנובעים המפורטים הדינים לטעון29)פשוט.28)יתבארו יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, של שוויו כדי עד סכום מודה30)שהלווה שבועת ידי על עצמו לפטור יכול אינו והלווה

עליהם.31)במקצת. משכון המלוה ביד הקודמת.32)ואין בבבא ג33)כמו הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
היסת. שיישבע תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר צח.34)למדנו, מציעא בבבא רבא של זה35)מימרא כלל
הבאה). ההלכה (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא: הגאונים.36)מנוסח הזכרת37)מתקנת בלי הוא והחרם

התובע. של אבא".38)שמו דרב "נסכא בשם: ובפוסקים בגמרא וידוע לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
הנתבע39) או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון זמן תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע המדובר

אפילו שהרי פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו המקרים משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
מיגו לדמות ואין א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה
יקום "לא טו): יט, (דברים הכתוב מן מ.) (בשבועות למדנו אחד עד נגד ששבועה משום העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה
אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא: אמרו לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת" ולכל עוון לכל באיש אחד עד
הלוואה עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד שבועה בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד עד - ממון
את אבא רב האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע על אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים

בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל משום החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח שני40)החוטף היו ואילו
התובע. ביד מקויים כששטר פרעתי, לומר נאמן היה לא הלווה41)עדים וחזר שלווה והעיד אחד ובא לוויתי לא שטען כגון

משנה). וכסף משנה במגיד (ראה ופרעתי לוויתי זו43)שם.42)וטען: הלכה ונקראה לדעתו אחרים והסכימו שם אבא רב
מהותך). כסף לשון = (נסכא אבא" דרב "נסכא שמו: הקודמת.44)על שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה לקמן45)כל

א. הלכה ו שבועה.46)פרק מחוייב אינו י"א.47)התובע הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד ג.48)בפרק מציעא אם49)בבא
חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת כזו עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה מחייבת בחמישים פיו הודאת

מהדברים1) אחד עם כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות כגון התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר
וקטן. שוטה חרש טענת על נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין
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.Âאּלאלי26מנה עליו ּבידי ל אין זה, מׁשּכֹון על ּביד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמקצת מֹודה זה הרי - ׁשוה27חמּׁשים הּמׁשּכֹון אין ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

החמּׁשים ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּבהן הֹואיל28ׁשהֹודה יתר, אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

דמיו ּכדי עד עליו לטען יכֹול הּמלוה29והּמלוה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונֹוטל נׁשּבע30נׁשּבע - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבהן ׁשּכפר העּׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ּכפר31ונׁשּבע . ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּכל
מּׁשמֹונים ּפחֹות לֹו ׁשאין הּמלוה נׁשּבע הּלוה32- ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

העּׂשרים על .33הּסת ְִֵֶֶַָ
.Êּביד לי ּבידי,34מנה ל יׁש וּדאי חמּׁשים אֹומר: והּלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הרי - לאו אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
הּמנה מׁשּלם לפיכ יֹודע, אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקצת

ׁשבּועה להחרים35ּבלא לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן על36. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו חּיב ׁשאני ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען .37מי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.Áוהּנטען38מנה עליו, מעיד אחד עד והרי ,ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרי - מנה אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב מה39זה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
העד, ּבֹו ׁשהעיד ּבּמה מֹודה הּוא ׁשהרי לּׁשבע? יכֹול ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע אחד עד ּבהעדאת הּנׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואין
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר : לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר

ׁשּפרעֹו וטען אחד, ּכפרן40עד וכן אחד,41; עד עליו ׁשּבא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשבּועה מחּיב זה הרי - הּפּקדֹון ל החזרּתי אֹו ׁשּפרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוטען

ּבאחד מעּׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע, יכֹול לׁשֹון42ואינֹו ׁשחטף , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וׁשּלי חטפּתי ּכן: אחר ואמר אחד, עד ּבפני מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

חכמים ואמרּו יכֹול43חטפּתי; ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי : ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם. ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹלהּׁשבע,

.Ëהלויתי אחד44מנה עד הביא מעֹולם, דברים היּו לא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכפרן מחזק היה ׁשנים היּו ואּלּו הֹואיל ּבפניו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחד;45ּומׁשּלם, עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ׁשבּועה ּבלא מׁשּלם - ּפרעּתי ואמר: חזר ּכמֹו46ׁשבּועה. , ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
.47ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Èּביד לי עליו48מנה מעידין והעדים ּכלּום, ּבידי ל אין , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ
הלכה, הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעדין
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

עדים מהעדאת .49ּגדֹולה ְֲִֵֵַַָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּקרקעֹות‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּבמקצת, ׁשהֹודה ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהעבדים
- הּׁשֹומרין טענת וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
ּפרט - רעהּו אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. זה ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי
ׁשהּקׁשּו ולעבדים לקרקעֹות ּפרט - ּכלים אֹו ּכסף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלהקּדׁש;
ּככסף ממֹון ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות, יצאּו וכן ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָלקרקעֹות;
ׁשבּועת נׁשּבע ּכּלן ועל ׁשּבהן. לראיה אּלא ואינן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּוככלים,
ׁשאף ההקּדׁשֹות, מן חּוץ וּדאי; טענת ׁשם היתה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסת,
חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהם חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמשכון26) סובר ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ולווה המשכון באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות ִבמשנה
זו. שבהלכה הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, הבאות27)אינו ובבבות כהילך, אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא

בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי מדין הנובעים המפורטים הדינים לטעון29)פשוט.28)יתבארו יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, של שוויו כדי עד סכום מודה30)שהלווה שבועת ידי על עצמו לפטור יכול אינו והלווה

עליהם.31)במקצת. משכון המלוה ביד הקודמת.32)ואין בבבא ג33)כמו הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
היסת. שיישבע תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר צח.34)למדנו, מציעא בבבא רבא של זה35)מימרא כלל
הבאה). ההלכה (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא: הגאונים.36)מנוסח הזכרת37)מתקנת בלי הוא והחרם

התובע. של אבא".38)שמו דרב "נסכא בשם: ובפוסקים בגמרא וידוע לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
הנתבע39) או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון זמן תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע המדובר

אפילו שהרי פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו המקרים משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
מיגו לדמות ואין א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה
יקום "לא טו): יט, (דברים הכתוב מן מ.) (בשבועות למדנו אחד עד נגד ששבועה משום העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה
אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא: אמרו לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת" ולכל עוון לכל באיש אחד עד
הלוואה עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד שבועה בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד עד - ממון
את אבא רב האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע על אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים

בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל משום החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח שני40)החוטף היו ואילו
התובע. ביד מקויים כששטר פרעתי, לומר נאמן היה לא הלווה41)עדים וחזר שלווה והעיד אחד ובא לוויתי לא שטען כגון

משנה). וכסף משנה במגיד (ראה ופרעתי לוויתי זו43)שם.42)וטען: הלכה ונקראה לדעתו אחרים והסכימו שם אבא רב
מהותך). כסף לשון = (נסכא אבא" דרב "נסכא שמו: הקודמת.44)על שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה לקמן45)כל

א. הלכה ו שבועה.46)פרק מחוייב אינו י"א.47)התובע הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד ג.48)בפרק מציעא אם49)בבא
חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת כזו עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה מחייבת בחמישים פיו הודאת

מהדברים1) אחד עם כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות כגון התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר
וקטן. שוטה חרש טענת על נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין
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יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין עליהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּׁשבע
ְֵֶַּבהקּדׁשֹות.

ׁשני·. אחת; אּלא ל מכרּתי לא לי, מכרּת ּׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי
ׁשטר אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשטרֹות ׁשני אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבדים
טען אם וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - אחד עבד אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
הּוא ׁשּלי ּביד ׁשּיׁש זה ׁשטר אֹו זה עבד אֹו זֹו חצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָואמר:
ּבין מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: והּנטען לי, מכרּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹואּתה
נׁשּבע זה הרי - הביא ׁשּלא ּבין אחד עד הּטֹוען ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהביא
ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות חברֹו ּבּׂשדה החֹופר וכן ונפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהּסת
והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ּבין לׁשּלם, חּיב הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהפסידּוה,
והּוא מערֹות, ׁשּתי ׁשחפר ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי, לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומר:
אחד עד ׁשם ׁשהיה אֹו אחת, אּלא חפרּתי לא ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:
הּסת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום חפרּתי לא אֹומר: והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשחפר,

הּכל. ַַֹעל
וכפר‚. הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין וקרקעֹות, ּכלים ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָטענֹו

הּקרקעֹות, ּבכל וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּכלים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכל
הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
וכפר ּכלים ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
על ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהן, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ועבדים ּכלים ּבטענֹו הּדין וכן אחת. טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעּמהן,

הּוא. אחד ּדין הּכל ּוׁשטרֹות, ּכלים ְִִֵֶַָָֹאֹו
העֹומדת„. יבׁשה ּותבּואה לּבצר העֹומדֹות ענבים ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָטענֹו

נׁשּבע זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
ׁשּכל לּקרקע, צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין. ּכׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעליהם
והֹודיה; ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי - להּבצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכים היּו אם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָואין
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי לא אֹומר: והּוא חדׁשים, ׁשני ּׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ּׂשכר היה ואם ּבמקצת, מֹודה זה הרי - אחד חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשני ׁשוה ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש

מּטלטלין. ׁשהּוא ּבּׂשכרּה, אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּקרקע,
.Âהיּו לא ראיה, ּבֹו לי היּו דינרין ועּׂשרה ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹׁשטר

נׁשּבע זה הרי - עליו הפ הּסת. יּׁשבע - מעֹולם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָדברים
ּבאבדת ואבדּו דינרים לעּׂשרה ראיה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּסת
- ואבד לי, מסרּת אמת הּנתּבע: אמר ואם ויּטל. ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשטר,
- ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; מּׁשבּועת אף ּפטּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָּפטּור,
.Êוזה ּבֹו, לי יׁש זכּות ּביד לי ׁשּיׁש ׁשטר לחברֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר

ראיה ּבֹו ל יׁש אם יֹודע איני אֹו ׁשטרי, מֹוציא איני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָאֹומר:
להֹוציאֹו. אֹותֹו ּכֹופין - לא ְִִֹאֹו

.Á,זה טען סתם. חרם אֹותֹו מחרימין - הּׁשטר ׁשאבד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָטען
הרי - אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
רּבֹותי. הֹורּו וכזה מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

.Ëהּבא אחד וקטן, ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשהֹודה הּמקצת ׁשּזה לפי אביו; ּבטענת אֹו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבטענת
ּובא ּבּכל, ּכפר אם וכן אבדה. ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו
ואין אחד, עד ׁשּזה נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
נמצאת גמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לֹו היה אּבא אֹו ,ּביד לי מנה לּגדֹול: ׁשאמר קטן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹומר:
ל אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי ל אין אֹומר: והּלה ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי - ׁשאבד וטען לקטן ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה. מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה
- עליו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו לקטן ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם ְְְִֵֶַָָָָָָָָֻוכן
וכּיֹוצא הּׁשּתף ויּׁשבע לּקטן, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻיעמידּו

ׁשּמא. ּבטענת ְֲֶַַָּבֹו
.Èׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי: ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו

ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין. - הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ׁשּלא טענתֹו. על הּסת נׁשּבעין - ּומּתן מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחריף
ּדעּתי ולזה ּבחּנם. לֹו ויל קטן ּכׁשהּוא ממֹונֹו נֹוטל זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהיה
על ׁשּטען ׁשהּקטן למד: נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנֹוטה,
ׁשם ׁשהיה ּבין ּבּכל, ׁשּכפר ּבין ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּגדֹול,
יכֹול ואינֹו הּסת. נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם היה ׁשּלא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹעד
חרם ואפּלּו ּכלל, הּקטן את מׁשּביעין ׁשאין הּקטן, על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהפ

הּׁשבּועה. ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹסתם
.‡Èהניה לֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם הּגדֹול: ׁשּטענֹו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקטן

מּנכסיו. נפרעין - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסק ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָלּקטן,
הּקטן ּכפר ואם ויׁשּלם. לֹו ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ׁשאין ּבדבר טענֹו ואם הּסת. ויּׁשבע ׁשּיגּדיל, עד ממּתינין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
על ואף ׁשּמֹודה ּפי על אף וחּבלֹות, נזקין ּכגֹון הניה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָלּקטן
ואם ׁשהגּדיל. לאחר ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפי
ּבֹו, וכּיֹוצא הּׂשכיר ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיה
ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ּׂשכיר לֹו ׁשּיּׂשּתּכר לּקטן הניה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ונֹוטל נׁשּבע אינֹו - ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל הּקטן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמן
לפֹועליו לּתן חּיב ׁשהרי הניה, ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן; ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן
ׁשּנתן נפׁשֹו על הפסיד החנוני וזה מּמּנּו, ונֹוטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָונׁשּבעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קטן. ּפי על ְִֵֵֶַַָָָָֹממֹונֹו
.·Èנ אין - והּׁשֹוטה לאהחרׁש טענה, לכל להן זקקין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לׁשבּועה לא עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלטענתן
אבל ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָקּלה
ונׁשּבע אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָהּסּומא

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ְְְֲִִִֵַַָָָּכל

ׁשּׁשי 1ּפרק
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יׁש‡. מנה ואמר: האחד טען ּדין, לבית ׁשּבאּו דינין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי
מּמּני, ׁשּגזל אֹו אצלֹו, ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיו, זה, אצל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלי
הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשכרי, אצלֹו לי ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ּבידי ל אין אֹו ּכלּום, חּיב איני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניו.1) או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה ודין כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

orhpe oreh zekld - hay 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּנטען: ּדין ּבית אֹומרים אּלא נכֹונה; ּתׁשּובה זֹו אין - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָטֹוען
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה ּופרׁש טענתֹו, על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהׁשב
לא אֹו אצל הפקיד לוית, לא אם מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
ׁשאר וכן ּׂשכרּתֹו, לא אֹו ּׂשכרּתֹו גזלּתֹו, לא אֹו ּגזלּתֹו ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹהפקיד,
ׁשּמא זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלים אין מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטענֹות.
אפׁשר ׁשהרי ׁשקר. על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָטֹועה
לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהלוהּו
מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
ׁשּמא ּכלּום, חּיב איני ּתאמר היא לֹו: אֹומרים לפיכ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהחֹוב.
הֹודע אּלא יֹודע; אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
אין אֹו חּיב אּתה אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּדּינין
הפסד ל אין לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
מּפני לֹו, חּיב אּתה אין ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו, על ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּתׁשיב
אנּו ׁשהרי לֹו, והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם דברים היּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
הּטֹוען טען אם וכן מקֹום. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָדנין
לֹו: אֹומרים - אצלֹו לי יׁש מנה אֹו מנה, לי חּיב זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואמר:
הּזיק אֹו אצלֹו, הפקדּת אֹו אֹותֹו, הלוית ּפנים? זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָמאי
לֹו ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי .ל נתחּיב היא אמר ?ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹממֹונ
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון חּיב. אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
עליו ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מנה, ל ׁשאּתן לֹו: ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
מעֹולם, דברים היּו לא לֹו: ואמר זה והׁשיב מנה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהלוהּו
הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואחר
אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - ּופרעּתי ולויתי היה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואמר:
ל אין אֹו חּיב, איני הׁשיב: אם אבל ּומׁשּלם. ּכפרן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהחזק
והל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוען, אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבידי
ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
החזק לא - חֹובֹו ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו לֹו החזרּתי אבל ְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹֻהיה,

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּותבעֹו·. הן, מה ידעּו ולא מעֹות לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

נתּת מּתנה ואמר: ,ׁשהלויתי מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּדין
אמר: ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו ּפרעֹון אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלי
לֹו ׁשּמנה עדים ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עד ּכפרן מחזק אדם אין ּולעֹולם ּכפרן. החזק - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבפניהם
ׁשּכפר. ּבּמה ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיכּפר

דברים‚. היּו לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמנה
והּמלוה ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם,
האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּדמי, ּפרעּתי לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי, ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹלא
אֹותֹו מעידים והעדים ּפרעּתי, לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונמצא

ּד עדים ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - הּמלוהׁשּפרעֹו ואין מי. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. זה החזק ׁשהרי ׁשבּועה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחּיב
מעֹולם דברים היּו לא ואמר: לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּכתב
אֹו ּדין ּבבית ידֹו ּכתב החזק אם ידי, ּכתב אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻוזה
ּכפרן החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא עדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבאּו

ְֵַּומׁשּלם.
והלֹוא„. הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי והּוא הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמנה

היּו לא ואמרּו: עדים ּובאּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפרעּתי
אּלא זֹוכרין העדים ׁשאין ּכפרן; החזק לא - מעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻדברים
הּלוה ויּׁשבע ּכפרן, החזק לא לפיכ ּבֹו. עדים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻדבר
עמדּת ואּתה ׁשהלויתי מנה לי ּתן ּבֹו: ּכּיֹוצא ויּפטר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּסת
זה עּמּוד ּבצד עמדּתי לא הּנטען: ואמר זה, עּמּוד ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבצד
אדם ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהן ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים, והרי ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתן
הביאם לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹּפרעּתי
אחרת למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ּבאּו לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר.
להביאן אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו. הּסת יּׁשבע -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ׁשהּמלוה מּׁשבּועה; אף ּולהּפטר ּדבריו לברר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעדים, לפרעֹו צרי אינֹו - ּבעדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָחברֹו

.Âלמחר הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר
ל ואין ּב הייתי מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתבעֹו
ואפּלּו ּכלּום. ּבידֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבידי
אּתם להם: אמר לא ׁשהרי מעֹולם. דברים היּו לא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר:
אמר: אם ּולפיכ זֹוכרֹו, אדם אין עדּות ׁשאינֹו ודבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדי,

ּכפרן. החזק לא - מעֹולם דברים היּו ְְְִֵַַָָָָֹֹֻלא
.Êואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפלֹוני ּב ׁשּיעידּו רצֹונ הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
מה לי ואין למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא לא, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּופלֹוני?
ואמר: ׁשּטען ּבין העדים, ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתן
הרי - מעֹולם דברים היּו לא ׁשאמר: ּבין ּבֹו, הייתי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּטה
הּלוה: ׁשּיאמר עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר. הּסת נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
אבל הּלוה, ויׁשּתק הּלוה ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹאּתם
קֹורין ׁשהיּו ּבאחד, מעּׂשה ּכפרן. החזק לא הּזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבעדּות
מי אמר: הרּבה. חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר, רׁשּו. קב ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
ּותבעֹו, ּפלֹוני אֹותֹו ּובא ּפלֹוני. אּלא לֹו, חּיב ׁשאני ְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא
הּסת יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּכלּום. לֹו חּיב איני הּוא: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמר
ּבׁשעת ממֹון. ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויּפטר.
לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי לא ממֹון, לי היה אּלּו אמר: ְְִִִִִִִַָָָָָָֹמיתתֹו
ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ּבאּו מיתתֹו ואחר ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹולפלֹוני?
עצמֹו להראֹות עּׂשּוי ׁשהאדם ּכלּום; להם אין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחכמים:
ּכּיֹוצא וכל ממֹון. ּבעלי ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאינֹו

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Áהּמֹודה וכן עדּות, אינּה - עדים ׁשהּמטמין ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבפני לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָמעצמֹו
וכּיֹוצא הּדברים ּבכל - הן לֹו: ואמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעדים:
תּתן לא לּמה לּנתּבע: אֹומרין ּדין, לבית ּכׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהן,
אֹומרים - ּכלּום אצלי לֹו אין אמר: ?אצל לֹו ּׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמה
הֹודית אֹו ,וכ ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה והלֹוא ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָלֹו:

ו מּוטב; - וׁשּלם עמד אם !איןמעצמ - טען לא אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
לא אֹו ּבֹו, הייתי מׁשּטה ואמר: טען אם אבל לֹו. ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹטֹוענין
נתּכּונּתי עצמי את להּׂשּביע ׁשּלא אֹו מעֹולם, דברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ונׁשּבע ּפטּור -ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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קיי orhpe oreh zekld - hay 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּנטען: ּדין ּבית אֹומרים אּלא נכֹונה; ּתׁשּובה זֹו אין - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָטֹוען
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה ּופרׁש טענתֹו, על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהׁשב
לא אֹו אצל הפקיד לוית, לא אם מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
ׁשאר וכן ּׂשכרּתֹו, לא אֹו ּׂשכרּתֹו גזלּתֹו, לא אֹו ּגזלּתֹו ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹהפקיד,
ׁשּמא זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלים אין מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטענֹות.
אפׁשר ׁשהרי ׁשקר. על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָטֹועה
לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהלוהּו
מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
ׁשּמא ּכלּום, חּיב איני ּתאמר היא לֹו: אֹומרים לפיכ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהחֹוב.
הֹודע אּלא יֹודע; אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
אין אֹו חּיב אּתה אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּדּינין
הפסד ל אין לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
מּפני לֹו, חּיב אּתה אין ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו, על ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּתׁשיב
אנּו ׁשהרי לֹו, והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם דברים היּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
הּטֹוען טען אם וכן מקֹום. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָדנין
לֹו: אֹומרים - אצלֹו לי יׁש מנה אֹו מנה, לי חּיב זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואמר:
הּזיק אֹו אצלֹו, הפקדּת אֹו אֹותֹו, הלוית ּפנים? זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָמאי
לֹו ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי .ל נתחּיב היא אמר ?ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹממֹונ
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון חּיב. אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
עליו ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מנה, ל ׁשאּתן לֹו: ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
מעֹולם, דברים היּו לא לֹו: ואמר זה והׁשיב מנה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהלוהּו
הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואחר
אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - ּופרעּתי ולויתי היה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואמר:
ל אין אֹו חּיב, איני הׁשיב: אם אבל ּומׁשּלם. ּכפרן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהחזק
והל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוען, אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבידי
ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
החזק לא - חֹובֹו ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו לֹו החזרּתי אבל ְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹֻהיה,

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּותבעֹו·. הן, מה ידעּו ולא מעֹות לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

נתּת מּתנה ואמר: ,ׁשהלויתי מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּדין
אמר: ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו ּפרעֹון אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלי
לֹו ׁשּמנה עדים ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עד ּכפרן מחזק אדם אין ּולעֹולם ּכפרן. החזק - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבפניהם
ׁשּכפר. ּבּמה ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיכּפר

דברים‚. היּו לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמנה
והּמלוה ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם,
האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּדמי, ּפרעּתי לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי, ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹלא
אֹותֹו מעידים והעדים ּפרעּתי, לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונמצא

ּד עדים ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - הּמלוהׁשּפרעֹו ואין מי. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. זה החזק ׁשהרי ׁשבּועה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחּיב
מעֹולם דברים היּו לא ואמר: לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּכתב
אֹו ּדין ּבבית ידֹו ּכתב החזק אם ידי, ּכתב אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻוזה
ּכפרן החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא עדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבאּו

ְֵַּומׁשּלם.
והלֹוא„. הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי והּוא הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמנה

היּו לא ואמרּו: עדים ּובאּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפרעּתי
אּלא זֹוכרין העדים ׁשאין ּכפרן; החזק לא - מעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻדברים
הּלוה ויּׁשבע ּכפרן, החזק לא לפיכ ּבֹו. עדים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻדבר
עמדּת ואּתה ׁשהלויתי מנה לי ּתן ּבֹו: ּכּיֹוצא ויּפטר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּסת
זה עּמּוד ּבצד עמדּתי לא הּנטען: ואמר זה, עּמּוד ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבצד
אדם ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהן ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים, והרי ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתן
הביאם לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹּפרעּתי
אחרת למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ּבאּו לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר.
להביאן אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו. הּסת יּׁשבע -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ׁשהּמלוה מּׁשבּועה; אף ּולהּפטר ּדבריו לברר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעדים, לפרעֹו צרי אינֹו - ּבעדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָחברֹו

.Âלמחר הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר
ל ואין ּב הייתי מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתבעֹו
ואפּלּו ּכלּום. ּבידֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבידי
אּתם להם: אמר לא ׁשהרי מעֹולם. דברים היּו לא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר:
אמר: אם ּולפיכ זֹוכרֹו, אדם אין עדּות ׁשאינֹו ודבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדי,

ּכפרן. החזק לא - מעֹולם דברים היּו ְְְִֵַַָָָָֹֹֻלא
.Êואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפלֹוני ּב ׁשּיעידּו רצֹונ הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
מה לי ואין למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא לא, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּופלֹוני?
ואמר: ׁשּטען ּבין העדים, ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתן
הרי - מעֹולם דברים היּו לא ׁשאמר: ּבין ּבֹו, הייתי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּטה
הּלוה: ׁשּיאמר עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר. הּסת נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
אבל הּלוה, ויׁשּתק הּלוה ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹאּתם
קֹורין ׁשהיּו ּבאחד, מעּׂשה ּכפרן. החזק לא הּזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבעדּות
מי אמר: הרּבה. חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר, רׁשּו. קב ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
ּותבעֹו, ּפלֹוני אֹותֹו ּובא ּפלֹוני. אּלא לֹו, חּיב ׁשאני ְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא
הּסת יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּכלּום. לֹו חּיב איני הּוא: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמר
ּבׁשעת ממֹון. ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויּפטר.
לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי לא ממֹון, לי היה אּלּו אמר: ְְִִִִִִִַָָָָָָֹמיתתֹו
ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ּבאּו מיתתֹו ואחר ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹולפלֹוני?
עצמֹו להראֹות עּׂשּוי ׁשהאדם ּכלּום; להם אין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחכמים:
ּכּיֹוצא וכל ממֹון. ּבעלי ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאינֹו

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Áהּמֹודה וכן עדּות, אינּה - עדים ׁשהּמטמין ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבפני לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָמעצמֹו
וכּיֹוצא הּדברים ּבכל - הן לֹו: ואמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעדים:
תּתן לא לּמה לּנתּבע: אֹומרין ּדין, לבית ּכׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהן,
אֹומרים - ּכלּום אצלי לֹו אין אמר: ?אצל לֹו ּׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמה
הֹודית אֹו ,וכ ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה והלֹוא ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָלֹו:

ו מּוטב; - וׁשּלם עמד אם !איןמעצמ - טען לא אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
לא אֹו ּבֹו, הייתי מׁשּטה ואמר: טען אם אבל לֹו. ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹטֹוענין
נתּכּונּתי עצמי את להּׂשּביע ׁשּלא אֹו מעֹולם, דברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ונׁשּבע ּפטּור -ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה לאדם הנאה ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל
מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ עצמֹו. על ּכמעיד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
אחד אין - עיר ׁשל ּברחֹוב אֹו ּבמרחץ עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלערער
עצמֹו ׁשּיסּלק עד דן, ולא זה ּבדבר מעיד העיר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּבעלי

ידין. אֹו יעיד ּכ ואחר ּגמּור, ְְְִִִַַָָָָָּבקנין
הּוא·. ולׁשמיעה הֹואיל ׁשּלהן, ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני

ּבדּיני ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשּוי
ּכל וכן העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאֹותּה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי לענּיי מנה ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
עליהן ּופֹוסקין עליהם, סמּוכים הענּיים ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
ּדבר נּתן אנּו העיר: אֹותּה מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה.
להם הּוא ׁשהנאה להם; ׁשֹומעין אין - ונעיד עלינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּקצּוב
וכן העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּיתעּׁשרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה; לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ּבא וׁשאם לּׁשּתף, ׁשּנתנּה מּידֹו וקנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה,
לֹו מעיד ּכ ואחר דמיה, לֹו מׁשּלם - הּׁשּתף מּיד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּוטרפּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה.
מעיד‰. האריס אין - ּפרֹות ּבּה יׁש אם הּׂשדה: על ִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹורר

ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה האריס רֹוצה ׁשהרי עליה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אבל מעיד. - ּפרֹות ּבּה אין ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיּטל
ׁשּתתקּים מי ּכל ואמר: ּבידֹו הּׂשכירּות לקח אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר,
הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם מעיד; זה הרי - יּטל ּבידֹו זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׂשדה
למערער הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד. אינֹו - הּׂשדה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלבעל
וכן מעיד. אינֹו ּבּה, ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ּׂשכר לֹו לּתן חּיב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âעל לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

לׁשמעֹון יׁש אם ידֹו, מּתחת קרקע והֹוציא הּלוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
להעיד לֹו יׁש הערב ראּובן הרי - החֹוב ּכנגד אחרת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּׂשדה
ּבזה; הנאה לֹו ׁשאין ׁשמעֹון. ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ּבעל מּמּנה ׁשּיּפרע אחרת ּׂשדה הרי - יהּודה לקחּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשּזה אחריו ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָחֹובֹו.
ּדמי ּכנגד חֹורין ּבן ּׂשדה לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא ׁשּלֹו. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּׂשדה
ּבעמידת הנאה ראׁשֹון ללֹוקח ׁשאין ראׁשֹון. לֹוקח ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּׂשדה
הראׁשֹון לֹוקח - נטרף ׁשאפּלּו ׁשני; לֹוקח ּביד הּׂשדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה

ׁשּיגּבה אחרת ּׂשדה לֹו יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל
ִֶָמּמּנה.

ה'תשע"ב טבת כ"ח שני יום

עּׂשר ׁשּׁשה ּפרק
יוםראשוֿןשניכ"זֿכ"חטבת
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וערער‡. יהּודה ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ּׂשדה ׁשּגזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָראּובן
ה ׁשּלי זֹו טּלית אֹו זֹו ּׂשדה ואמר: ראּובן ׁשמעֹוןעל אין - יא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

זֹו ולא יהּודה ׁשל הּׂשדה זֹו ׁשאין לראּובן להעיד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיכֹול
אֹו זֹו ּׂשדה להעמיד רֹוצה ׁשמעֹון ׁשהרי יהּודה; ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּטּלית
מּיד לֹו ׁשּיחזירּו ּכדי מּמּנּו, גזלּה ׁשהּוא ראּובן, ּביד זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָטּלית
ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון, ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּגזלן;
יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, מּיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּובא ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשל ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיהּודה

לוי. מּיד להֹוציאּה לֹו יׁש רּוח נחת ׁשּמא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָיהּודה;
מת·. אם לערער, יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמכר

אין ׁשהרי יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָראּובן
ּביאּוׁש הּלֹוקח קנאּה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָטּלית
ּדמיה. יּטל מּמי לֹו ואין הּגזלן ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוׁשּנּוי
על אף מעיד ׁשמעֹון אין - קּים ראּובן עדין אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאבל
ׁשּיביא ּכדי יהּודה, ּביד ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשהנאה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּטּלית;
ּביד הּטּלית היתה אם וכן ּדמיה. ויׁשּלם ּגזלּה ׁשראּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָראיה
ׁשאם ׁשּסֹופּה מּפני עליה, מעיד ׁשמעֹון אין - ראּובן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָיֹורׁשי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. לחזר הּיֹורׁש ּביד ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּתעמד
יהּודה‚. ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּובן

מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ׁשמעֹון על ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלערער
רֹוצה הּוא הרי - אחריּות עליה ׁשאין ּפי על אף עליה. ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו
ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתעמד

יׁשּלם. ולא רׁשע לוה יהיה ולא ּבחֹובֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹויטרפּנה
לערער„. יהּודה ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָראּובן

ׁשל ׁשהיא עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָּולהֹוציא
ׁשל חֹובֹו ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשמעֹון;
ּבּמה אּפֹותיקי. היּו ואפּלּו הּמּטלטלין, מן טֹורף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָראּובן
והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים

ּבו הּמֹוכר ראּובן ׁשל ׁשּלֹו;הם הן ׁשּבאמת יֹודע והּוא ּדאי, ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין - ׁשמעֹון הֹודה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹאבל
ויתּבע ׁשמעֹון יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ּתצא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיהּודה;
ּבאּו ׁשהרי ,ׁשּל ׁשאינֹו דבר לי מכרּת לֹו: ויאמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדמים,
ׁשּיעיד אמּורים ּדברים ּבּמה יהּודה. ׁשל ׁשהן ואמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה זכּות לאּבד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָראּובן
היתה לא זה ׁשראּובן יֹודעים ׁשהם והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכׁשּבאּו
על אף - לכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם; קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא עליהן? מעיד אינֹו ולמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
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והקנה 'ּדאקני', וכתב קרקע, אּגב חֹובֹו לבעל אֹותם ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהקנה
הּפרה אף טֹורף חֹובֹו ּבעל ׁשּנמצא קרקע, אּגב מּטלטלין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָלֹו
ּביד להעמידן רֹוצה ׁשהרי עליהן, יעיד לא לפיכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּטּלית;
ּכּיֹוצא ּכל וכן ויטרפם. חֹובֹו ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשמעֹון,
הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין אינן אּלּו ּודברים אּלּו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבדברים
לדבר הּגֹורם ּדבר וידע הּמׁשּפטים, עּקר ׁשּיבין ּבינתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועצם
הנאה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא אם לראֹות. ויעמיק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר,
יעיד לא זה הרי - ונפלאה רחֹוקה ּבדר אפּלּו זֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבעדּות
הּוא, ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ּבדבר יעיד ׁשּלא ּוכדר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבּה.
ּכׁשם ּפסּולין: מיני ׁשאר וכן דבר. ּבאֹותֹו ידּון לא ְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּכ

ּבדּינים. ּפֹוסלין ּכ ּבעדים, ְְְְִִִִֵֶַָָׁשּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל גדֹולה. ּבסנהדרי ּבין קטּנה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין
ּבכ אין - קרֹובים ּבהן היה ׁשאם לי, יראה החדׁש, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹקּדּוׁש

ְּכלּום.
.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר - לדּון הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל

והּׂשֹונ האֹוהב לדּון. הּזקןּכׁשר וכן והמׁשחרר, והּגר א, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ
להעיד, ּכׁשרין - מעיניו ּבאחת וסּומא והּממזר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּסריס,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָואינן
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ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי
ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית עברה ׁשעבר ּפלֹוני ׁשראּו אֹומרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהם
- ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּפלֹוני,
מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד יעיד, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
ׁשּנאמר: מנה. לי הלוה ׁשּפלֹוני עד עלי היה לֹו: ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹויאמר
ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ל ואין ידע; אֹו ראה אֹו עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא
הרי - אחרים מּפי הּמעיד וכל ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאֹו
ברע תענה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה

ׁשקר. ֵֶָעד
מאּימין·. וכיצד הּממֹון. עדי על אף מאּימין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָלפיכ

ּכח אֹותן ּומֹודיעין הּכל, ּבפני עליהם] [מאּימין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹעליהן?
הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת ׁשקר, ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעדּות
הּגדֹול את ּומׁשּירין לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. חּיב ׁשּזה יֹודע אּתה היא אמר לֹו: ואֹומר ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבעדים,
אמר ּפלֹוני איׁש אֹו לֹו, אני חּיב לי אמר ׁשהּוא אמר: ְֲִִִִִֶַַַַָָָָאם
הֹודה ּבפנינּו ׁשּיאמר: עד ּכלּום, אמר לא - לֹו חּיב ׁשהּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלי
ּובֹודקין הּׁשני העד את מכניסין והיּו לֹו. חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
ּבּדבר, ונֹותנין נֹוּׂשאין - מכּונין דבריהן נמצאּו .ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻאֹותֹו

הּדין. ְְִִַוגֹומרין
עצמֹו,‚. לבין ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָהּמטמין

אצליוהעדים ל יׁש וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
זֹו הרי - למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא אני מתירא אבל ,וכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכ

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות, ְִִֵֵֵֵֶֶַָאינּה

לֹו„. יׁש זה הֹודאה: ּדר ואמר עדים ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
עלי היּו ׁשאמר: אֹו עדי, אּתם ׁשאמר: אֹו ,וכ ּכ ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאצלי
דר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעדים,
קנּו אם לֹומר צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמאמין
ּכ אצלי לזה ׁשּיׁש ׁשטר עלי ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמּידֹו,
על ּומעידין הֹודאה הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכ

ִּפיו.
ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר. איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
עד זה הרי - נצטרף אם עּמֹו. והצטרף ל אחד, עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

ֶֶׁשקר.
.Âׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד עם ועמד ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה עדים ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹמעצמֹו
ׁשקר מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל מעיד. ׁשאינֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּפי

ְִָּתרחק.
.Ê,אדם מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר

- העיד ולא עדּותֹו ׁשּכבׁש אחד עד וכן ׁשמים. ּבדיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוחּיב
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ְְִִִִֵֵַַָָָָָּפטּור

ה'תשע"ב שבט א' רביעי יום
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זהּו‡. - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי
ׁשרצה ּכמה לֹו לעּׂשֹות עּׂשה ּומצות זֹומם, עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנקרא
סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם לחברֹו. ּבעדּותֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכן נּׂשרפין; - ּבּׂשרפה ואם ּכּלן; נסקלין - והּוזּמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻהעידּו
מהן אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם הּמיתֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאר
ואם אֹותֹו. ּומלקין ּכחֹו ואֹומדין מלקּות. מחּיבי ְְְְְְְְִִִִֵַַָֹֻּכׁשאר
מנין לפי ּביניהן הּממֹון מׁשּלׁשין - ממֹון לחּיבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהעידּו
לֹוקין ואין לֹו. הּמּגיע חלק יּתן ואחד אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים,

ּתׁשלּומין. ְְִִַּבמקֹום
ּכּתֹות·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו; ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּבּמה

אחת את עֹונׁשין אין - עדּות ּכאן ואין זֹו את זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמכחיׁשֹות
ּומה הּׁשּקרנית. הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמהן,
זאת עצמּה. ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבין
הּזה, הּדבר היה לא אֹומרת: וזאת הּזה, הּדבר היה ְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאֹומרת:
עצמן, ּבעדים - וההזּמה היה. ׁשּלא ּדבריה מּכלל יבֹוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאֹו
לא אֹו הּדבר נהיה אם יֹודעים אינן ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואּלּו
הּנפׁש, את ׁשהרג זה ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה.
ואחר ּפלֹוני; ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום לפלֹוני, מנה הלוה ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָאֹו
ּובמקֹום זה ּביֹום ואמרּו: אחרים ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהעידּו
מעֹולם, דברים היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
הכחׁשה. זֹו הרי - זה את הלוה זה ולא זה את הרג זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
אֹו ההֹורג וזה ?ּכ מעידים אּתם היא להם: אמרּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
ּבמדינה זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
הרג לא ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחרת!
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והקנה 'ּדאקני', וכתב קרקע, אּגב חֹובֹו לבעל אֹותם ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהקנה
הּפרה אף טֹורף חֹובֹו ּבעל ׁשּנמצא קרקע, אּגב מּטלטלין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָלֹו
ּביד להעמידן רֹוצה ׁשהרי עליהן, יעיד לא לפיכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּטּלית;
ּכּיֹוצא ּכל וכן ויטרפם. חֹובֹו ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשמעֹון,
הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין אינן אּלּו ּודברים אּלּו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבדברים
לדבר הּגֹורם ּדבר וידע הּמׁשּפטים, עּקר ׁשּיבין ּבינתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועצם
הנאה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא אם לראֹות. ויעמיק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר,
יעיד לא זה הרי - ונפלאה רחֹוקה ּבדר אפּלּו זֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבעדּות
הּוא, ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ּבדבר יעיד ׁשּלא ּוכדר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבּה.
ּכׁשם ּפסּולין: מיני ׁשאר וכן דבר. ּבאֹותֹו ידּון לא ְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּכ

ּבדּינים. ּפֹוסלין ּכ ּבעדים, ְְְְִִִִֵֶַָָׁשּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל גדֹולה. ּבסנהדרי ּבין קטּנה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין
ּבכ אין - קרֹובים ּבהן היה ׁשאם לי, יראה החדׁש, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹקּדּוׁש

ְּכלּום.
.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר - לדּון הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל

והּׂשֹונ האֹוהב לדּון. הּזקןּכׁשר וכן והמׁשחרר, והּגר א, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ
להעיד, ּכׁשרין - מעיניו ּבאחת וסּומא והּממזר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּסריס,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָואינן

ה'תשע"ב טבת כ"ט שלישי יום
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ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי
ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית עברה ׁשעבר ּפלֹוני ׁשראּו אֹומרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהם
- ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּפלֹוני,
מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד יעיד, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
ׁשּנאמר: מנה. לי הלוה ׁשּפלֹוני עד עלי היה לֹו: ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹויאמר
ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ל ואין ידע; אֹו ראה אֹו עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא
הרי - אחרים מּפי הּמעיד וכל ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאֹו
ברע תענה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה

ׁשקר. ֵֶָעד
מאּימין·. וכיצד הּממֹון. עדי על אף מאּימין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָלפיכ

ּכח אֹותן ּומֹודיעין הּכל, ּבפני עליהם] [מאּימין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹעליהן?
הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת ׁשקר, ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעדּות
הּגדֹול את ּומׁשּירין לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. חּיב ׁשּזה יֹודע אּתה היא אמר לֹו: ואֹומר ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבעדים,
אמר ּפלֹוני איׁש אֹו לֹו, אני חּיב לי אמר ׁשהּוא אמר: ְֲִִִִִֶַַַַָָָָאם
הֹודה ּבפנינּו ׁשּיאמר: עד ּכלּום, אמר לא - לֹו חּיב ׁשהּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלי
ּובֹודקין הּׁשני העד את מכניסין והיּו לֹו. חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
ּבּדבר, ונֹותנין נֹוּׂשאין - מכּונין דבריהן נמצאּו .ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻאֹותֹו

הּדין. ְְִִַוגֹומרין
עצמֹו,‚. לבין ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָהּמטמין

אצליוהעדים ל יׁש וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
זֹו הרי - למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא אני מתירא אבל ,וכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכ

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות, ְִִֵֵֵֵֶֶַָאינּה

לֹו„. יׁש זה הֹודאה: ּדר ואמר עדים ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
עלי היּו ׁשאמר: אֹו עדי, אּתם ׁשאמר: אֹו ,וכ ּכ ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאצלי
דר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעדים,
קנּו אם לֹומר צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמאמין
ּכ אצלי לזה ׁשּיׁש ׁשטר עלי ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמּידֹו,
על ּומעידין הֹודאה הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכ

ִּפיו.
ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר. איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
עד זה הרי - נצטרף אם עּמֹו. והצטרף ל אחד, עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

ֶֶׁשקר.
.Âׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד עם ועמד ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה עדים ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹמעצמֹו
ׁשקר מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל מעיד. ׁשאינֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּפי

ְִָּתרחק.
.Ê,אדם מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר

- העיד ולא עדּותֹו ׁשּכבׁש אחד עד וכן ׁשמים. ּבדיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוחּיב
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ְְִִִִֵֵַַָָָָָּפטּור

ה'תשע"ב שבט א' רביעי יום

עּׂשר ׁשמֹונה ּפרק
יוםשלישֿירביעיכ"טטבתֿא'שבט

¤¤§¨¨¨

זהּו‡. - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי
ׁשרצה ּכמה לֹו לעּׂשֹות עּׂשה ּומצות זֹומם, עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנקרא
סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם לחברֹו. ּבעדּותֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכן נּׂשרפין; - ּבּׂשרפה ואם ּכּלן; נסקלין - והּוזּמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻהעידּו
מהן אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם הּמיתֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאר
ואם אֹותֹו. ּומלקין ּכחֹו ואֹומדין מלקּות. מחּיבי ְְְְְְְְִִִִֵַַָֹֻּכׁשאר
מנין לפי ּביניהן הּממֹון מׁשּלׁשין - ממֹון לחּיבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהעידּו
לֹוקין ואין לֹו. הּמּגיע חלק יּתן ואחד אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים,

ּתׁשלּומין. ְְִִַּבמקֹום
ּכּתֹות·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו; ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּבּמה

אחת את עֹונׁשין אין - עדּות ּכאן ואין זֹו את זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמכחיׁשֹות
ּומה הּׁשּקרנית. הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמהן,
זאת עצמּה. ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבין
הּזה, הּדבר היה לא אֹומרת: וזאת הּזה, הּדבר היה ְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאֹומרת:
עצמן, ּבעדים - וההזּמה היה. ׁשּלא ּדבריה מּכלל יבֹוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאֹו
לא אֹו הּדבר נהיה אם יֹודעים אינן ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואּלּו
הּנפׁש, את ׁשהרג זה ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה.
ואחר ּפלֹוני; ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום לפלֹוני, מנה הלוה ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָאֹו
ּובמקֹום זה ּביֹום ואמרּו: אחרים ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהעידּו
מעֹולם, דברים היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
הכחׁשה. זֹו הרי - זה את הלוה זה ולא זה את הרג זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
אֹו ההֹורג וזה ?ּכ מעידים אּתם היא להם: אמרּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
ּבמדינה זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
הרג לא ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחרת!
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נהיה ולא היּו עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ולא זה, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹזה
להם: אמרּו אם אבל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹדבר

יֹודעים אנּו אין ּכמֹואנּו ּבירּוׁשלים זה ּביֹום זה הרג זה אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
עצמכם ׁשאּתם מעידים ואנּו הרגֹו, לא אֹו אֹומרין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאּתם
אֹו ונהרגין זֹוממים, אּלּו הרי - ּבבבל זה ּביֹום עּמנּו ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהייתם
עצמּה על הׁשּגיחּו לא ׁשהזּמּום והעדים הֹואיל ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹמׁשּלמין.

ׁשקר. אֹו היה אמת אם ּכלל עדּות ְֱִֵֶֶֶֶָָָׁשל
העדים‚. על האחרֹונים עדּות ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוזֹו

הראׁשֹונים העדים היּו אפּלּו הּוא. הּכתּוב ּגזרת - ְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָהראׁשֹונים
ׁשאּתם מעידים, אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,
הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻהּמאה
וכן ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם. על נענׁשין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
אחר הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את דֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,
ׁשהכחׁשּו„. ועדים התראה. צריכין אינן זֹוממין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻעדים

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
נגמרה. לא ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת ׁשהכחׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני

את‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם, אּלא העדים את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין
הרי - ּבפניהן ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
אֹותם ׁשיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻהכחׁשּו.
זה. את זה הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבפניהם

.Âהּנהרג ּבא אפּלּו הּוזּמּו, ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּברגליו
מּכת אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ּדין, ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּבית

ּׁשּי מה ּכפי ראּו.מרּדּות ְְְִִֶַַ
.Êההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

העידּו ּופלֹוני ּפלֹוני ועיר: עיר ּבכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָׁשּלהן?
אֹותן ענׁשנּו אֹו ּבפנינּו, לקּו אֹו והרגנּום, והּוזּמּו, ,וכ ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָּבכ

ויראּו. יׁשמעּו והּנׁשארים ׁשּנאמר: ּדינרין. וכ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָּכ
.Á- לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם זֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָחּיּוב

הרי ּכיצד? עצמן. ּפי על מׁשּלמין אין ּולפיכ הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָקנס
ׁשניהם: אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותן ונחקרה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו,
ׁשאמרּו: אֹו ּכלּום; זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעדּות
ּפיהן. על מׁשּלמין אין - והּוזמנּו וכ ּבכ זה על ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַהעדנּו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית והּוזמנּו זה, על העדנּו אמרּו: אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאבל
הֹודאה ׁשּזֹו מׁשּלמין; אּלּו הרי - וכ ּכ לֹו לּתן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָונתחּיבנּו
מׁשּלם - ּכ האחד אמר ואם לּתנֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבממֹון

ְֶחלקֹו.

ה'תשע"ב שבט ב' חמישי יום

עּׂשר ּתׁשעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

הּנפׁש‡. את זה הרג הּבירה ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּבירה ּבמערב להן: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּבׁשעה
ּבמערב העֹומד יכֹול אם הּזאת: ּבעת עּמנּו הייתם ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּזאת
לראֹות יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינן - ּׁשּבמזרח מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ׁשל עיניהם מאֹור ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

העידּו אם וכן אדם. מּכל יתר מרחֹוק ורֹואין רב, ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָראׁשֹונים
ּובאּו ּבירּוׁשלים, הּנפׁש את זה הרג ּבּבקר ואמרּו: ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשנים
אם ּבלד: עּמנּו הייתם ּבערב זה ּביֹום להן: ואמרּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
עד מּבקר ללד מירּוׁשלים הּסּוס על אפּלּו להּל אדם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול

זֹוממין; אינן - ואיןערב זֹוממין. אּלּו הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
.הּדר את וקּפלּו להן נזּדּמן ּביֹותר קל ּכר ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומרין:
ּומזּמין לעֹולם, מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאּלא

ָאֹותן.
ּבמקֹום·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשנים

ּבמקֹום הייתם עּמנּו זה ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני,
אפּלּו ּבוּדאי; הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
ההֹורג זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו
ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו. ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים עדיו ֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעם
עדים ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר לא עדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהרג
ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשליׁשי
הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהריגה,
ּבּׁשּבת ּבׁשני אֹו ׁשּבת מערב אּלא הרחֹוק, ּפלֹוני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
מּכל ׁשהרי נהרגין, ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנגמר
לענין וכן להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו ׁשהעידּו ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמקֹום
ואמרּו: ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? קנס. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ּדינֹו, ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּבאחד
ׁשּבת ּבערב אבל רחֹוק, ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
ּומכר, וטבח ּגנב ּבּׁשּבת ּבאחד אמרּו: אפּלּו ּדינֹו; ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָנגמר
מׁשּלמין, ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּובׁשני
וכן לׁשּלם. היה חּיב עליו ׁשהעידּו ּבעת מקֹום מּכל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין נעּׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אמרּו לא אם אבל אחרנּוהּו. ולא ּכתבנּוהּו ּבזמּנֹו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשטר
ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכן,

ּבב עּמהם היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים זהּובאּו ּביֹום בל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ואחרּוהּו, ׁשּכתבּוהּו ׁשאפׁשר ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ּבאחד ּבירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשהיּו
אם והּוזּמּו: ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו אמרּו: ּבניסן. זמּנֹו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָזמּנֹו
עדים אֹו הּׁשטר, על ׁשחתמּו הּיֹום ׁשּיֹודעים עדים ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
ׁשהּוזּמּו ּכיון ּפלֹוני, ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת הּׁשטר זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע נפסלּו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעדים
ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ּדין ּבבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעדּותן
מעת אּלא נפסלין אין - מּקדם הּׁשטר ראּו ולא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹעדּותן
ּכתבנּוהּו; ּבזמּנֹו ואמרּו: ידן ּכתב ׁשּזה ּדין ּבבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהעידּו
על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ׁשּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
ּכתבנּו. ּבזמּנֹו ואמרּו: ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר
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ׁשּנגמר אחר ׁשניהם ויזּמּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיהיּו
ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהן אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר אֹו ּדין, ּגמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקדם
עדּות לכל ונפסלּו ׁשהּוזּמּו ּפי על אף נענׁשין, אין - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול

ֶַָׁשּבּתֹורה.
נהרגין·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

עּׂשה. לא ועדין - לעּׂשֹות זמם ּכאׁשר ׁשּנאמר: הּדין. ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמן
- עליו ׁשהעידּו זה לקה אם אבל הּקּבלה. מּפי זה ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָודבר
חֹוזר - ּבעדּותן זה ליד זה מּיד הּממֹון יצא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקין.

לֹו. ּומׁשּלמין ְְְִִַָָלבעליו,
העדים‚. זההיּו ּדין ּבבית העידּו אם מאה, אפּלּו ׁשלׁשה, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

דּבּור, ּכדי ּבתֹו חברֹו אחר מהן אחד ּכל והעיד זה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
היה אם אבל ּכּלן. ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתן ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּוזּמּו
ׁשלֹום ׁשאלת ּכדי ׁשהּוא דּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהפסק
- ׁשהּוזּמּו והּׁשנים העדּות; נחלקה הרי - לרב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּתלמיד
ודברי ּדבריהן ּבין ׁשהיה האחרים, והּׁשנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָנענׁשין,
העדּות ׁשּבטלה ּפי על ואף נענׁשין. אין - הפסק ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהראׁשֹונים
נפסלה - מקצתּה ונפסלה הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה;

ָֻּכּלּה.
אני„. אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי - ׁשניהן והּוזּמּו ּבזה, ּכּיֹוצא הן ׁשאמר: אֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו,
אחר ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין. אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהן
ׁשהעיד ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי - 'הן' חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות
מעּׂשה. ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָחברֹו.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכים אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ּבבת‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם

ׁשנים ּובאּו ּכת חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הן ּכ ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָאחת,
ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאחר
והעידה ׁשנּיה ּכת ּובאת והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבירּוׁשלים,
ועמדּו ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון הרג ׁשראּובן עצמּה, עדּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה
וכן הּׁשליׁשית, וכן הּׁשנּיה, הּכת זֹו גם והזּמּוה הּׁשנים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאֹותן
הּׁשנים. אּלּו ּפי על נהרגין הן ּכּלן - מאה אפּלּו ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהרביעית,

.Â,ּבירּוׁשלים ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכת
העדים יהרגּו - ראׁשֹונה הּכת את והזּמה ׁשנּיה ּכת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובאה
הּכת את והזּמה ׁשליׁשית ּכת ּבאה ראּובן. ויּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּזֹוממין,
ראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה הּכת ּתהרג - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
הּכת ּתהרג - ׁשליׁשית הּכת את והזּמה רביעית ּכת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבאה
אפּלּו וכן הּׁשנּיה. והּכת ראּובן ויּנצל והראׁשֹונה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשליׁשית
יֹוצאת. וכת נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהן

.Êאין - והּוזּמּו ׁשהרג, טרפה איׁש על ׁשהעידּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעדים
ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ּבידיהן הרגּוהּו ׁשאפּלּו ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנהרגין;
עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו טרפה, ׁשהיּו העדים וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה.
זֹוממיהן יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין - והּוזּמּו ּדין, ּבית ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמיתת

טרפה. אּלא הזּמּו ׁשּלא נהרגין, זֹוממיהן אין -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
.Áלא ּבֹו ׁשאין רׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מיתה ולא ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמלקּות
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו

ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.
ּפלֹוני, ּביֹום ּפלֹוני ּבמקֹום נחלצה אֹו אּמֹו נתּגרׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבפנינּו
ׁשהרג אדם על העידּו אם וכן לֹוקין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהּוזּמּו
ׁשל ׁשֹורֹו על העידּו ּגֹולין. ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשגגה,
את מׁשּלמין ואין לֹוקין, הן הרי - והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
לֹוקין. - והּוזּמּו עברי, ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכפר.

הן. הּקּבלה מּפי אּלּו דברים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָוארּבעה
.Ëהּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים: קּבלּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ

והזּמּום, אחרים עדים ּובאּו ּבעדּותן, הרׁשע את ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוהצּדיקּו
הרׁשע את והרׁשיעּו הּצּדיק את עדיםוהצּדיקּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּצּדיק הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקים, ְִִִִִִִֶַַַַָֹהראׁשֹונים
אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשאכל עליו העידּו אם אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָלהלקֹותֹו.
לֹו ועּׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבׁש

זמם. ֲֶַַָּכאׁשר
.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים

זֹוממין נמצאּו ּכ ואחר לּׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן
הּקּבלה. מּפי זה ודבר נּׂשרפין. ולא נחנקין אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּגרׁש ׁשּפלֹוני ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻעדים
לּתן סֹופֹו ּגרׁש, אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלֹוא ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָוהּוזּמּו;
זֹו, ׁשל ּבכתּבתּה לּתן אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה
זֹו. הנאה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין הנאה, ּבטֹובת אֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתמּכר
אֹו חֹולה היתה האּׁשה ׁשאם ּובכתּבתּה. ּבאּׁשה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָָֻּומׁשערין
הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ׁשלֹום ׁשהיה אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻזקנה,
אם ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם דמיה ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּכׁשּתּמכר
מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין מן קרֹובה ׁשּזֹו קטטה; ּביניהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
טֹובת לפי המרּבה ּכתּבה ׁשל הנאה טֹובת אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻהּמיתה.
- זּוז אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם הּמּועטת; ּכתּבה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻהנאה
- מאה היתה ואם ּבמאה, הנאה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
מה ּכפי אּלּו ּדברים ּבפחֹות. אּלא ּבעּׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינים. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
ׁשחּי·. זה על מּכאןהעידּו לּתן מנת על זּוז אלף לפלֹוני ב ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

אחר ׁשנים חמׁש עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹועד
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָָהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידֹו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

הּׁשֹור ּדמי מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחצי
העידּו אם ,לפיכ מּגּופֹו. אּלא נזק חצי מׁשּלם ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד;
מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּבדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. ְֵֵֵֶֶֶַָָֹנזק
את„. סּמא ּכ ואחר עבּדֹו ׁשן ׁשהּפיל ּפלֹוני על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהעידּו

העידּו עינֹו. ּודמי העבד ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעינֹו,
ונמצא והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
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ׁשּנגמר אחר ׁשניהם ויזּמּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיהיּו
ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהן אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר אֹו ּדין, ּגמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקדם
עדּות לכל ונפסלּו ׁשהּוזּמּו ּפי על אף נענׁשין, אין - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול

ֶַָׁשּבּתֹורה.
נהרגין·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

עּׂשה. לא ועדין - לעּׂשֹות זמם ּכאׁשר ׁשּנאמר: הּדין. ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמן
- עליו ׁשהעידּו זה לקה אם אבל הּקּבלה. מּפי זה ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָודבר
חֹוזר - ּבעדּותן זה ליד זה מּיד הּממֹון יצא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקין.

לֹו. ּומׁשּלמין ְְְִִַָָלבעליו,
העדים‚. זההיּו ּדין ּבבית העידּו אם מאה, אפּלּו ׁשלׁשה, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

דּבּור, ּכדי ּבתֹו חברֹו אחר מהן אחד ּכל והעיד זה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
היה אם אבל ּכּלן. ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתן ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּוזּמּו
ׁשלֹום ׁשאלת ּכדי ׁשהּוא דּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהפסק
- ׁשהּוזּמּו והּׁשנים העדּות; נחלקה הרי - לרב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּתלמיד
ודברי ּדבריהן ּבין ׁשהיה האחרים, והּׁשנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָנענׁשין,
העדּות ׁשּבטלה ּפי על ואף נענׁשין. אין - הפסק ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהראׁשֹונים
נפסלה - מקצתּה ונפסלה הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה;

ָֻּכּלּה.
אני„. אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי - ׁשניהן והּוזּמּו ּבזה, ּכּיֹוצא הן ׁשאמר: אֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו,
אחר ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין. אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהן
ׁשהעיד ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי - 'הן' חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות
מעּׂשה. ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָחברֹו.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכים אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ּבבת‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם

ׁשנים ּובאּו ּכת חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הן ּכ ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָאחת,
ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאחר
והעידה ׁשנּיה ּכת ּובאת והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבירּוׁשלים,
ועמדּו ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון הרג ׁשראּובן עצמּה, עדּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה
וכן הּׁשליׁשית, וכן הּׁשנּיה, הּכת זֹו גם והזּמּוה הּׁשנים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאֹותן
הּׁשנים. אּלּו ּפי על נהרגין הן ּכּלן - מאה אפּלּו ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהרביעית,

.Â,ּבירּוׁשלים ׁשמעֹון את ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכת
העדים יהרגּו - ראׁשֹונה הּכת את והזּמה ׁשנּיה ּכת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובאה
הּכת את והזּמה ׁשליׁשית ּכת ּבאה ראּובן. ויּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּזֹוממין,
ראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה הּכת ּתהרג - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
הּכת ּתהרג - ׁשליׁשית הּכת את והזּמה רביעית ּכת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבאה
אפּלּו וכן הּׁשנּיה. והּכת ראּובן ויּנצל והראׁשֹונה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשליׁשית
יֹוצאת. וכת נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהן

.Êאין - והּוזּמּו ׁשהרג, טרפה איׁש על ׁשהעידּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעדים
ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ּבידיהן הרגּוהּו ׁשאפּלּו ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנהרגין;
עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו טרפה, ׁשהיּו העדים וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה.
זֹוממיהן יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין - והּוזּמּו ּדין, ּבית ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמיתת

טרפה. אּלא הזּמּו ׁשּלא נהרגין, זֹוממיהן אין -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
.Áלא ּבֹו ׁשאין רׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מיתה ולא ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֹמלקּות
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו

ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.
ּפלֹוני, ּביֹום ּפלֹוני ּבמקֹום נחלצה אֹו אּמֹו נתּגרׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבפנינּו
ׁשהרג אדם על העידּו אם וכן לֹוקין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהּוזּמּו
ׁשל ׁשֹורֹו על העידּו ּגֹולין. ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשגגה,
את מׁשּלמין ואין לֹוקין, הן הרי - והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
לֹוקין. - והּוזּמּו עברי, ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכפר.

הן. הּקּבלה מּפי אּלּו דברים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָוארּבעה
.Ëהּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים: קּבלּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ

והזּמּום, אחרים עדים ּובאּו ּבעדּותן, הרׁשע את ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוהצּדיקּו
הרׁשע את והרׁשיעּו הּצּדיק את עדיםוהצּדיקּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּצּדיק הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקים, ְִִִִִִִֶַַַַָֹהראׁשֹונים
אֹו ּבחלב ּבּׂשר ׁשאכל עליו העידּו אם אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָלהלקֹותֹו.
לֹו ועּׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלבׁש

זמם. ֲֶַַָּכאׁשר
.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים

זֹוממין נמצאּו ּכ ואחר לּׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן
הּקּבלה. מּפי זה ודבר נּׂשרפין. ולא נחנקין אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ה'תשע"ב שבט ד' קודש שבת יום

ועּׂשרים אחד ¦§¤§¨¤¤¤ּפרק

ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּגרׁש ׁשּפלֹוני ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻעדים
לּתן סֹופֹו ּגרׁש, אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלֹוא ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָוהּוזּמּו;
זֹו, ׁשל ּבכתּבתּה לּתן אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה
זֹו. הנאה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין הנאה, ּבטֹובת אֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתמּכר
אֹו חֹולה היתה האּׁשה ׁשאם ּובכתּבתּה. ּבאּׁשה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָָֻּומׁשערין
הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ׁשלֹום ׁשהיה אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻזקנה,
אם ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם דמיה ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּכׁשּתּמכר
מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין מן קרֹובה ׁשּזֹו קטטה; ּביניהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
טֹובת לפי המרּבה ּכתּבה ׁשל הנאה טֹובת אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻהּמיתה.
- זּוז אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם הּמּועטת; ּכתּבה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻהנאה
- מאה היתה ואם ּבמאה, הנאה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
מה ּכפי אּלּו ּדברים ּבפחֹות. אּלא ּבעּׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינים. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
ׁשחּי·. זה על מּכאןהעידּו לּתן מנת על זּוז אלף לפלֹוני ב ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

אחר ׁשנים חמׁש עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹועד
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָָהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידֹו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

הּׁשֹור ּדמי מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחצי
העידּו אם ,לפיכ מּגּופֹו. אּלא נזק חצי מׁשּלם ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד;
מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּבדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. ְֵֵֵֶֶֶַָָֹנזק
את„. סּמא ּכ ואחר עבּדֹו ׁשן ׁשהּפיל ּפלֹוני על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהעידּו

העידּו עינֹו. ּודמי העבד ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעינֹו,
ונמצא והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
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עינֹו את סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדבר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי מׁשּלמין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

והעיד‰. אחד עד ּבא לֹוקין. - ׁשהּוזּמּו ּוסתירה קּנּוי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
מׁשּלם - זֹומם העד אֹותֹו [ונמצא ּוסתירה, קּנּוי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּזנתה
והּטמאה], והּסתירה הּקּנּוי עדי והן ׁשנים, היּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו
ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא

.Â- והּוזּמּו מכר, אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
אחרים ׁשנים והעידּו ׁשּגנב, ׁשנים העידּו הּכל. את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמׁשּלמין
מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ואּלּו אּלּו והּוזּמּו מכר, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּטבח
הּוזּמּו ּוׁשלׁשה. ׁשנים מׁשּלמין ואחרֹונים ּכפל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתׁשלּומי
והעדים ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחרֹונים

נמצאהאחרֹונים וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ
אחד נמצא ׁשנּיה. עדּות ּבטלה - זֹומם האחרֹונים מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
- ּגנבה אין ׁשאם העדּות; ּכל ּבטלה - זֹומם הראׁשֹונים ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמן

ּכלּום. לׁשּלם מחּיבּתֹו הּמכירה אֹו הּטביחה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָאין
.Êונמצאּו ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּׂשדה ׁשאכל ׁשהעידּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים

ׁשנים העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזֹוממין
ּוׁשנים ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשאכלּה
ׁשאף ּביניהן. מׁשּלׁשין - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאכלּה
ּכעדּות הן הרי - הן עדּיֹות ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻעל
ּכל עם מצטרף ואחד אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחת
עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי - ׁשנה ּבׁשנה והעידּו ואחד, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻאחד
הּוזּמּו ׁשאם להזּמה; אחת ּכעדּות והן החזקה, ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותתקּים
וזה הּׂשדה, דמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּלן

דמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנצטרף
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותן ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי על ׁשאף הּנזק; לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
מּכירין ׁשהיּו אֹו רצּופין, ׁשּבאּו אֹו זה, את זה רֹומזין ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻּכּלן
מאּלּו אחת ׁשם אין אם אבל הּׁשֹור; הּכירּו ולא הּׁשֹור ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבעל
לא אֹומרין: הן ׁשהרי ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ

אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא נזק, חצי לחּיבֹו אּלא ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאנּו
מּועד. ְֵֶָָויעּׂשה

.Ë,הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן
ׁשּבּה האחרֹונה עדּות עליו והעידּו אחריהם ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובאּו
נהרגת, ואינּה לֹוקה הראׁשֹונה ּכת - ׁשּתיהן והּוזּמּו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיהרג,
האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו; להלקֹותֹו לֹומר: ׁשּיכֹולים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָמּפני
האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ּבלבד ּפיהן ׁשעל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרגת,
ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים גנב, ּבפנינּו אֹומרים: ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָארּבעה,
נפׁש גנב ׁשּזה ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - והּוזּמּו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאכל,
ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּומכרֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּיּׂשראל
גנבה עדי ׁשהּוזּמּו ּבין ׁשּמכרֹו, אחרים ׁשנים והעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגנבֹו,
נהרגת; ׁשהּוזּמה מהן ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים העידּו למיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
- ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיּׂשראל, לזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמכרֹו
מּפני נהרג, זה היה לא הּוזּמּו לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהרי
ׁשהּוזּמּו אחר גנבה עדי ּבאּו מכרּתי. עבּדי לֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּיכֹול
אין - זה את זה רֹומזין אֹותן ראינּו אפּלּו מכירה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעדי

ֱִֶָנהרגין.
.Èּכׁשהיא ׁשּזנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹוציא

נהרגין. הּבעל עדי הרי - והזּמּום עדים אביה והביא ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָארּוסה,
האב עדי הרי - האב עדי והזּמּו עדים והביא הּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָחזר
הּבעל ׁשעדי מּפני - נהרגין לּבעל. ממֹון ּומׁשּלמין ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנהרגין,
ׁשּנגמר מּפני - קנס ּומׁשּלמין ּבעדּותן, להריגה ּדינם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנגמר
לזה נפׁשֹות חּיבין ונמצאּו ּבעדּותן, קנס לׁשּלם הּבעל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדין
נערה על ׁשּבא זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן לזה. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוממֹון
ׁשל ּבּתֹו על ּבא מׁשּלמין; ואין נהרגין - והּוזּמּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמארסה,
רבע ּפלֹוני לאביה. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - והּוזּמּו ְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָּפלֹוני,
- ּפלֹוני ׁשל ׁשֹורֹו מׁשּלמין; ואין נסקלין - והּוזּמּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָהּׁשֹור,
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשֹור. לבעל הּׁשֹור ּדמי ּומׁשּלמין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֹנסקלין,

ֶָּבזה.
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― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֹאלמנה

אלמנה" ּבגד fi)תחבל ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְְֲִֶֶַַַָָָֹ
(bi dpyn h wxt `rivn `aa)ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְִֵֶַָָ

אֹותּה, ממׁשּכנין אין עׁשירה ׁשהיא ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָענּיה
נתּבארּו ּוכבר אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים
ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמזֹונֹותיהם,
מּמהֿ וזּולתם החּיים ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּבּׁשּול
והּוא נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ְְִֵֶֶֶֶֶָָֹּׁשּכֹוללֹו

ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: (wlgdאמרֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrdהּוא ִֶֶּכיֿנפׁש
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e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)רחים "לא : ְְִִֵֵַַָֹֹ
נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ּבלבד, ְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹורכב
ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ּכיֿנפׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָּכאן
עלּֿפי לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"לאֿיחבל

ּבאמרם וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן rivn`זה `aa) ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
(.fhwהרכב ועל עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב :ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכלי ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבפני
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשעֹוׂשין
רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹלאֿתעׂשה,
על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכלֿאחד
אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ּוכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָּכלּֿכלי

וז ליׁשה. לפיּוכלי לבארֹו, צרי מּמהּֿׁשאין ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ׁשחבל למי ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאלמנת
ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿבגד
אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכלים,
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמהם
יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ּככלי הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּכלֿאחד על חּיב ― ּכלים ׁשני ׁשהם ּכיון ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
עליהם חּיב ׁשהּוא לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
יחד ׁשּבׁשניהם אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמּׁשּום
טֹוחנים ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנעׂשית
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחד
הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ּכלים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהם
ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום וחּיב אמרם: ענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהּו

ספרי לׁשֹון וזה מצות. vz`)ׁשּתי ik zyxt)ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶָֹ
מיחדין ורכב רחים "מה אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזה
זה על וחּיבין אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשני
ּכלים ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבפני
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
אףֿעלֿ ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָועל
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפי
מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ּבפני זה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָועל
קדם נׂשרף אֹו אבד ואם לבעליו, ויּוׁשב ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּידֹו
ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיחזירּנּו
מציעא. מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב טבת כ"ח שני יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,

ּבנׁש didלֹו `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ
(aegd llkaּובמרּביתmiaxzn zexitdy) ְְִַ

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezneִֵֹלאֿתּתן
"אכל(fl ,dk `xwie)ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֶָָָָ
swez)לחּזּוק(exn`pe)אחד xzil)ׁשהּמלוה , ְְִֶֶֶַַָ

ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹּברּבית
mipipr:ענינים ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaix Ð 'jyp',

.הּנׁש הּוא והרּבית הרּבית הּוא ׁשהּנׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָלפי
מציעא ּבבא laewndyאמרּו:(q:)ּובגמרא s`) ְְְִִָָָָָָ

"ziaxz" lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl

(z`f lkaולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ipyaּתרּבית mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd ibeqעליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְֲֲַַָָָָָָ
ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם לאוין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשני

ננהֹו מּלתא md)חדא cg` xac):ׁשם אמרּו ועֹוד ." ְְְְֲִִָָָָ
ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ ּדכתיב, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹהׁשּתא

ּבּה קרי ― ziaxne"ּובמרּבית jyp" milind) ְְְִִֵַ
(rxlne lirln mi`xwpלֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ :ְְִֵֶַֹ

לאֿתּתן ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּבנׁש
ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאכל
ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ׁשני על ְְִִֵֵֶַַָָָָָעֹובר
זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּגם
נׁש מאּתֹו "אלּֿתּקח ואמר: אחר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבלׁשֹון

el)ותרּבית" ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
(.`q)ׁשּכלֿאּלּו אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לפילאוי הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּכּלם
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּברּבית. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹמּלהלות

מציעא. מּבבא ה' ְְִִֶֶָָָּבפרק

ה'תשע"ב טבת כ"ט שלישי יום
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יוםשנֿישלישיכ"חֿכ"טטבת
― הרל"ו הּלוההּמצוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ּברּבית. ְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹמּללות
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e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)רחים "לא : ְְִִֵֵַַָֹֹ
נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ּבלבד, ְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹורכב
ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ּכיֿנפׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָּכאן
עלּֿפי לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"לאֿיחבל

ּבאמרם וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן rivn`זה `aa) ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
(.fhwהרכב ועל עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב :ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכלי ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבפני
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשעֹוׂשין
רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹלאֿתעׂשה,
על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכלֿאחד
אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ּוכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָּכלּֿכלי

וז ליׁשה. לפיּוכלי לבארֹו, צרי מּמהּֿׁשאין ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ׁשחבל למי ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאלמנת
ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿבגד
אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכלים,
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמהם
יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ּככלי הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּכלֿאחד על חּיב ― ּכלים ׁשני ׁשהם ּכיון ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
עליהם חּיב ׁשהּוא לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
יחד ׁשּבׁשניהם אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמּׁשּום
טֹוחנים ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנעׂשית
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחד
הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ּכלים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהם
ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום וחּיב אמרם: ענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהּו

ספרי לׁשֹון וזה מצות. vz`)ׁשּתי ik zyxt)ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶָֹ
מיחדין ורכב רחים "מה אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזה
זה על וחּיבין אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשני
ּכלים ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבפני
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
אףֿעלֿ ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָועל
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפי
מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ּבפני זה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָועל
קדם נׂשרף אֹו אבד ואם לבעליו, ויּוׁשב ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּידֹו
ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיחזירּנּו
מציעא. מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב טבת כ"ח שני יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,

ּבנׁש didלֹו `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ
(aegd llkaּובמרּביתmiaxzn zexitdy) ְְִַ

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezneִֵֹלאֿתּתן
"אכל(fl ,dk `xwie)ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֶָָָָ
swez)לחּזּוק(exn`pe)אחד xzil)ׁשהּמלוה , ְְִֶֶֶַַָ

ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹּברּבית
mipipr:ענינים ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaix Ð 'jyp',

.הּנׁש הּוא והרּבית הרּבית הּוא ׁשהּנׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָלפי
מציעא ּבבא laewndyאמרּו:(q:)ּובגמרא s`) ְְְִִָָָָָָ

"ziaxz" lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl

(z`f lkaולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ipyaּתרּבית mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd ibeqעליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְֲֲַַָָָָָָ
ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם לאוין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשני

ננהֹו מּלתא md)חדא cg` xac):ׁשם אמרּו ועֹוד ." ְְְְֲִִָָָָ
ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ ּדכתיב, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹהׁשּתא

ּבּה קרי ― ziaxne"ּובמרּבית jyp" milind) ְְְִִֵַ
(rxlne lirln mi`xwpלֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ :ְְִֵֶַֹ

לאֿתּתן ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּבנׁש
ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאכל
ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ׁשני על ְְִִֵֵֶַַָָָָָעֹובר
זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּגם
נׁש מאּתֹו "אלּֿתּקח ואמר: אחר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבלׁשֹון

el)ותרּבית" ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
(.`q)ׁשּכלֿאּלּו אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לפילאוי הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּכּלם
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּברּבית. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹמּלהלות

מציעא. מּבבא ה' ְְִִֶֶָָָּבפרק

ה'תשע"ב טבת כ"ט שלישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיכ"חֿכ"טטבת
― הרל"ו הּלוההּמצוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ּברּבית. ְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹמּללות
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hayקיח 'cÎ'` ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמלוה ׁשּיהא לסּבר אפׁשר היה ּברּבית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמּללות
הּוא ּכי עֹובר, הּלוה ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַֹעֹובר
לאֹונאה ּדֹומה זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָרק
ּגם הּלאו ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשעֹובר
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹלּלוה

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"mixac) ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
(k ,bkּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ּובא ,ְְִִֵֵֵַָָָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא עֹובר(dr:)אמרּו "לוה : ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
תּתן לא עּור ולפני ּומּׁשּום לאֿתּׁשי ְְִִִִִִֵֵֵַֹֹמּׁשּום

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)אֹותּה ּכׁשּנזּכיר ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
hvx)מצוה dyrz `l). ְִָ

ה'תשע"ב שבט א' רביעי יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבהלואת
ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא מהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלאחד
והּוא הרּבית, מעניני עליו ּׁשהסּכימּו ּבמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשטר

"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון יתעּלה: ak,אמרֹו zeny) ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
(ckמציעא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(.dr)ועדים "ערב : ְְְְִִֵֵָָָָָָ

עליו "לאֿתׂשימּון מּׁשּום: אּלא עֹוברין ְְִִִֵֶָָָָֹאינם
― ּביניהם ּבּמתעּסקים ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנׁש
יהיה ּולפיכ אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהרי

עֹובר ּברּבית ―הּמלוה האחד לאוין: ׁשּׁשה על ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאֿתּתן אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹלאֿתהיה
,אכל לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלֹו
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָוהרביעי
עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאֿתׂשימּון
ּבלאֿ עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם מכׁשל. ְְְְְְִִִֵֵָָֹֹֹלאֿתּתן
וחכמים והעדים; הערב, והּלוה, הּמלוה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה:
ועל ּבלּֿתּתן, על עֹוברין ― הּסֹופר אף ְְְִִִֵֵַַַַַאֹומרים:
ועל ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ועל מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹּבלּֿתּקח
תּתן לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמכׁשל".
תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹלוה

מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ערב ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹמכׁשל:
זה לאו על והעֹובר ."נׁש עליו ְְִֵֶֶֶַָָָָֹלאֿתׂשימּון

(ziaixa delnd)קצּוצה רּבית היא אם ―ziaix) ְִִִִָ
.y`xn dxeriy z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn

("ziaix wa`" znerlמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"ב שבט ב' חמישי יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ח רּביתהּמצוה לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז הּגֹוי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹמן
עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו נּזיקֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאּלא
אמרֹו והּוא יׂשראל, עם מּלעׂשֹותֹו ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּכזה

"תּׁשי "לּנכרי k`)יתעּלה: ,bk mixac)ׁשּבא לפי , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָָֹֻלנּו

ּבספרי my)אמרם `vz ik zyxt)תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ
מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ―ְְְֲִִִִֵַַַָֹ

ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם (zelabd)לאֿתעׂשה". ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(:r).

ה'תשע"ב שבט ג' שישי יום

ה'תשע"ב שבט ד' קודש שבת יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשא'ֿד'שבט

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר g)וגֹו' ,ak zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה dreay)עד aiig Ð eaeg)ּובדין ." ְְְִִֶֶַָ
הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
ּובריׁש ּבפרק(aa`)קּמא וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ו' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות מפּזרֹות ְְְִִַַַַָֻרּבֹות
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להם: וילכו בך ימאסו כולם כי אתך, מי ילין לא ÍÏ.לומר: ‰Ú¯Â:'וגו הרעה מכל יותר רעה, לך יגרום הזה ‰‚Â„È.(Ë)הדבר
בשער: יושב אותו ‰ÌÚ.הרואים ÏÎ ‡·ÈÂ:פניו לראות אבשלום:Ï‡¯˘ÈÂ.בא עם שהיו �„ÔÂ.(È)אותם ÌÚ‰ ÏÎמתוכחים היו

ישראל: שבטי בכל היה שהויכוח אמר ביאור ולתוספת זה, עם עםÚÂ˙‰.זה אויבינו, מול לו רב ידיו היות עם לומר: רצה
ביותר: נגדו לחטוא לבנו מקום נתן שלא לשלמותו, יורה וזה אבשלום, מעל ברח זה ·ÓÁÏÓ‰.(È‡)כל ˙Óשעדיין נראה ומזה

עומד: בהצלחתו ‡ÌÈ�Â¯Á.(È·)דוד ÂÈ‰˙ ‰ÓÏיקדימו למה כן ואם אותו, תחזירו אתם שגם יהיה הדבר סוף הלא לומר: רצה
ושלחו וגו', נדון העם כל ויהי למעלה שכתוב כמו ביתו, אל לשוב המלך אל בא כבר ישראל דבר הלא אחריהם, ואתם ישראל

דב היה ולא ישראל: שאמרו למטה נאמר וכן נזכר, לא כי ואף אחריו וגו':מיד ראשון רי

oeiv zcevn
(‡).Ê‚¯ÈÂ:ויחרד.˙ÈÏÚ:עלה Ë‡Ï.(‰)וכן:ÎÂ‰.מלשון

כמו וכסה, יג)עטף יט באדרתו:(מלכיםֿא פניו וילט :(Ê)ÂÏ
.ÌÂÏ˘·‡כמו אבשלום, יט)אם ח החייתם:(שופטים לוא :

(Ë).ÔÈÏÈ:לינה וויכוח:�„ÔÂ.(È)מלשון דין מלשון
(‡È).ÌÈ˘È¯ÁÓ:שותקים
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(‚È).ÂÙÙ‡:סבבו(ÂË).‰˙ÂÙÒÏלכלותה

ב')כדמתרגמינן כל(דברים דסף עד הדור כל תם עד

·˘˙Ì.יתמהו:ÂÓÂ˘È.(ÊË)דרא: ·˜Ú ÏÚכשיקבלו

שהלכו ובדרך שמדדו במדה הכל עקב על בשתם

עקב על ע"ז)למולי, נודעו(לקמן לא א')ועקבותיך (שיר

הם רגל כף מדרך לשון כולם הצאן בעקבי לך צאי

טרצ"יש: אנ"ציש עקב על בלע"ז, ‰‡ÌÈ¯ÓÂטרצי"ש
.Á‡‰ ÈÏבאה כשהצרה האח בשבילי עלי האומרים

אלא אינו שבתהלים ואביון עני כל באידי, מתהללים

ישראל: ÈÏ.(ÁÈ)כנגד ·˘ÁÈלחשוב לב לי יתן

להושיעני: ואביונותי ÈÏ.עניותי ·˘ÁÈפנישוי"יט

בלע"ז:

cec zcevn
(‚È).È�Â‚È˘‰אחרי רדפו מעונותי הנעשים המקטריגים

Â‡¯Ï˙.והשיגוני: È˙ÏÎÈ ‡ÏÂ:מהצרות עיני כהו È·ÏÂכי
.È�·ÊÚ:הלב אומץ ממני מי¯ˆ‰.(È„)הלך אין וכשתרצה

בידך: הצלתי:Â˘Â·È.(ÂË)שימחה ‡ÂÁ¯.כשיראו Â‚ÂÒÈ
עקבו: על החוזר הבוש שוממיםÂÓ˘È.(ÊË)כאדם יהיו

האח עלי ואומרים אותי שמביישים בשתם שכר גמול בעבור
לצרתי: האוהבים‡È·‰Â.בתשועתך:·Í.(ÊÈ)ושמחים

יבוא ר"ל ה' יגדל תמיד יאמרו ידך על התשועה להם שיבוא
ה': את ויהללו התשועה ÔÂÈ·‡Â.(ÁÈ)להם È�Ú:לזכות הזאת ההכנעה את לי יחשב וה' ואביון כעני לפניך עצמי את מכניע אני

.¯Á‡˙ Ï‡:התשועה את להביא

oeiv zcevn
(‚È).ÂÙÙ‡מות חבלי אפפוני כמו י"ח)סבבו ÂÓˆÚ.:(לעיל

ריבוי: בהמותÂÙÒÏ˙‰.(ÂË)ענין ספתה כמו (ירמיהלכלותה

‡ÂÁ¯.:י"ב) Â‚ÂÒÈ:לאחור שממון:ÂÓÂ˘È.(ÊË)יחזרו לשון
.·˜Úתשמעון עקב כמו וגמול שכר ז')ענין הוא‰‡Á.:(דברים

שמחה: לשון הואÔÂÈ·‡Â.(ÁÈ)ענין תאב כי מעני דל הוא
מאתו: נמנע הכל היות דבר איחור˙‡Á¯.לכל מלשון
והמתנה:

xe` ldi
מחשבתןבשל"ה(ה) הרמון בפלח הרמ"ע בשם ע"ב י"ד דף

אלקי ה' עשית רבות כטעם דבר לכל קדמה ישראל של
על קאי עשית רבות לפ"ז עכ"ל. אלינו ומחשבותיך נפלאותיך
כולם ה' מעשיך רבו מה וכמ"ש ליש מאין העולם בריאת
כו' אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו וכתיב עשית בחכמה
ארז"ל וכן כו' חסד ורב אפים ארך ע"ד גם כו'. אונים מרוב
נפלאותיך אעפ"כ הקב"ה של בחסדו ניזונין היו אנוש דור
ישראל שיקבלו הי' מזה המכוון שתכלית אלינו ומחשבותיך
ושקטה יראה ארץ ע"פ דשבת פ"ט וכמארז"ל כו' התורה את
אתה בסופו אסתר במדרש עדמ"ש עשית רבות פי' ואפ"ל כו'.
הטוב ורבוי בפרוי בהשפעה הקב"ה של טובות שמדות מוצא
ט"ס שהם והנראה דברים ט' ע"ש כו' ברבוי החסד ברבוי
בין ההפרש כידוע גבול בלי שהם מהאצילות שלמעלה דא"א
בחי' היותן ועם עשית רבות וזהו דז"א לחסד דא"א חסד רב
בד"ה בת"א כמ"ש פרעה מקבל ומשם מאתעדל"ת שלמעלה
אעפ"כ כו' לפניו אפים ארך כמה בענין פרעה בשלח
ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמ"ש ומחשבותיך נפלאותיך

כו': בניך שלום ורב וכן דוקא
מהבת"א(ו) עשית רבות פי' מקץ ויהי בד"ה מקץ פ'

זח"א (ע' רבות שנק' וע"ס העליונים עולמות שנשתלשלו
ורברבין עילאין גדולות רבות מאי בנות רבות ע"פ רמ"ז ויחי

כמו רבה כי ועמורה סדום זעקת כמו ע"ש כו' כולא על
ומחשבותיך נפלאותיך שיהי' כדי והכל עשיה בבחי' גדלה)
ז"ת הם רבות והמכוון כו' אלינו יומשך התורה שהיא
וארץ שמים שהרי ממש עשיה בבחי' שנמשכו דאצילות
חו"ג שהם ומים אש זהו שמים וגם מזו"נ. שרשן גשמיים
א"ס השפיל נמצא כו' והגבורה הגדולה ה' לך בחי' שהן
בשביל וכ"ז ממש. יבנה חסד עולם שיהי' דאצילות ז"ת ב"ה
אח"כ יומשכו כח"ב ג"ר הם ומחשבותיך נפלאותיך אשר
בשלח ח"א ילקוט נפקת. דמחו"ב התורה ע"י ממש אלינו
קי"ט א' קי"א ב' ע"ט (ע"מ ר"נ רמז סוף פלא עושה ע"פ

ב'): קמ"ג בחיי א'
ע"סבפלח(ז) על קאי עשית רבות כי פי' פ"א ש"א הרמון

כדי תשע ולא עשר במספר אצילותן שתכלית דאצילות
יש ג"כ שבישראל אלינו ומחשבותיך נפלאותיך שיומשכו
דבר. לכל קודם ישראל של מחשבתן וארז"ל ע"ש. בחי' עשר
וישראלים לוים כהנים שריגים ג' הם בחי' העשר י"ל ויותר
קהת גרשון לוים הדיוט. כהן סגן כה"ג כהנים ג'. א' ובכל
בחי' עשר הם וכללותם ישורון. ישראל יעקב ישראלים ומררי.

דעתו: לפי כ"נ
שלחישישויז פ' בבחיי ע' כו'. הוי' יגדל כו' בך וישמחו

הנ"ל: ע"פ שם מזה ועמ"ש כח. נא יגדל ועתה ע"פ

`nei zkqn ± awri oir
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א: עמ' יח במשנה:דף וכו'שנינו קבּוטל ּבן זכריה רּבי קריתיאמר הרבה פעמים ְְְִֶַַַָָָ
בדניאל. ּדרבלפניו קּמיּה רב ּבר לחּייא רבא ּבר חנן רב ליּה חנןמתני רב - ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

כזו, בגירסא רב לפני רב בר לחייא משנתינו את לימד רבא ּבןבר זכריה רּבי ְְִֶַַַָָאמר
פ"א,קפּוטל אות עם קפוטל הוא זכריה רבי של אביו של ששמו שאמר ליּה- ּומחוי ְְֵֵַָ

ּבידיּה בי"ת,רב אות צורת כמין באצבעותיו לו רימז דבריו את ששמע ורב לו- שהיה ִֵַ
אביו שם בי"ת.קבּוטללקרוא אות הגמרא:עם מימרשואלת ליּה בפירושונימא ְְֵֵֵַָָ

משיבה באצבעותיו. לו רמז רק ומדוע בפ"א, ולא בבי"ת קבוטל בן זכריה רבי לומר שצריך

קריהגמרא: הוה ׁשמע לו.קריאת רמז רק ולכן להפסיק יכול היה ולא זמן, באותו רב ְְֲִֵַַָָ
הגמרא: ּגוונאמקשה האי לדבר,וכי בלי ׁשרילרמוז קריאתמי באמצע מותר האם - ְְִִֵַַָָ

ירמֹוזשמע, לא ׁשמע את הּקֹורא מרּתא, ּבר ׁשמּואל ּבר יצחק רּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹוהאמר
ּבאצּבעֹותיו יֹורה ולא ּבׂשפתֹותיו יקרֹוץ ולא קריאתּבעיניו שבשעת ומוכח ְְְְְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹ

בפיו. מדבר אינו אם אפילו רמז שום לעשות אסור אלעזרבברייתא,ותניאשמע רּבי ְְְִֶַַָָָ
ּומראה ּבׂשפתֹותיו ּומקרץ ּבעיניו ּומרּמז ׁשמע את הּקֹורא אֹומר, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחסמא

אֹומר הּכתּוב עליו כב)ּבאצּבעֹו, מג יעקב',(ישעיה קראת אתי כלומר'ולא ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ
עראי. בדרך שקראת בזה וכהלכה כראוי עשית שמע,לא קריאת באמצע לרמז שאסור הרי

הגמרא: מתרצת שמע. קריאת באמצע רבא בר לחנן רב רמז כיצד כן קׁשיא,ואם ְַָֹלא
מדוברהא שמע קריאת באמצע לרמז שאסור שלמדנו מה ראׁשֹון- בפרשהּבפרק - ְִֶֶָ

בקריאתה, היטב לכוין וצריך שמע, קריאת של רבאהאראשונה בר לחנן רימז שרב מה - ָ
ׁשניהיה כךּבפרק כל לכוין צריך ואין לרמז מותר שבה שמוע', אם 'והיה בפרשת - ְִֵֶֶ

בקריאתה.

רּבנן, שמעּתנּו בפרשת ּבם',נאמר צריך'ּבם'ודורשים'ודּברּת שמע בקריאת - ְְִַַָָָָָָ
מפיו, שמוציא מה את לאזניו ישמיע שהקורא ּבתפּלה'ודברת', לאומרהולא שצריך ְְִִָֹ

בלחש.

בם': 'ודברת הפסוק על נוספת 'ּבם'דרשה ּבם', תורה'ודּברּת בדברי רׁשּות- לָך יׁש ְְְְִֵַָָָ
אחרים,ולעסוק,לדּבר ּבדברים ראש.ולא קלות ודברי הילדים שיחת רּביכגון ְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

אֹותן עׂשה ּבם', 'ודּברּת אֹומר, התורהאחא לימוד את ּתעׂשם- ואל קבע, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
.עראי ֲַ

נוספת: חּוּליןדרשה ׂשיחת הׂשח רבא, ראשאמר קלות של שיחה ּבעׂשה,- עֹובר ֲִִֵֵַַַַָָָָ
'ּבם' ּבם', 'ודּברּת לדברׁשּנאמר רשאי אחאאתה רב אחרים. ּבדברים ולא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אמר, יעקב חוליןּבר שיחת ׁשּנאמרהשח ּבלאו, ח)עֹובר א הּדברים(קהלת 'ּכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
לדּבר', איׁש יּוכל לא חוליןיגעים שיחת כגון יגעים שהם הדברים כל איןכלומר, ְְִִֵֵַַֹ

אותם. לדבר לאיש רשות

ּבּקׁש גדולמשנה הכהן נטה כאשר ּפר- ּכהּוּנהלהתנמנם, לצמוח,חי מתחיל שזקנם בחורים כהנים ּבאצּבע- לפניו מּכין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
שינתו.צרדא מתוך קרי יראה שלא בכדי להעירו באצבעותיהם קול משמיעים והפג- עמֹוד ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו, ואֹומרים ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

הרצּפה על השינה,אחת את ולהעביר להפיג כדי אחת, פעם לפנינו ושחוק הרצפה על וטייל עמוד אֹותֹו- זהּומעסיקין עדבטיול ְֲִִִַַַַַָָ
הּׁשחיטה זמן המזרח.ׁשּיּגיע כשיאיר התמיד של ְְִִֶַַַַָ

הגמרא:גמרא צרדאמבררת כך.מאי נקראת ומדוע צרדא, נקראת אצבע איזו הגמרא:- ּדדאמבארת צרתּה יהּודה, רב אמר ְְְַַַָָָָָָָָ
לזו, צרה שהיא האצבע היא- צרה,מאי חשובה זו אצבע מי וכלפי לאגודלּגּוּדל,- סמוכה שהיא השניה האצבע נקראתכלומר והיא ִַָ

הקול. ונשמע כפו על ומכה ושומטה בחזקה לאגודל האצבע את מחבר והיה לה, הסמוכה האגודל של צרה מכונה אצבע, רבבשם ְֵַַמחוי
זה,הּונא קול עושים היאך בידו הראה הונא רב קלא- ונשמעואזל הקול והלך רב- ּבי המדרש.ּבכּוּלי בית בכל - ְֲֵֵַַַָָָ

במשנה: הפגשנינו ּגדֹול ּכהן איׁשי לֹו חדתואֹומרים על יצחק, רב אמר וכו'. הרצּפה על בקשואחת חידוש דבר - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ
ו להם, שיראה היאמהכהן חידוש,מאי קיּדההדבר אחוי ליּה ולהשתחוותאמרי ברצפה גודליו את לנעוץ קידה שיקוד לו אמרו - ְְִִֵֵֵַַָָ

זו שבקידה הקושי ידי שעל כדי לפניהם, שיראה ממנו שבקשו השחוק וזהו להתרומם. ואז בארץ יגע שגופו בלי ברצפה בראשו ולגעת
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קכי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' יח במשנה:דף וכו'שנינו קבּוטל ּבן זכריה רּבי קריתיאמר הרבה פעמים ְְְִֶַַַָָָ
בדניאל. ּדרבלפניו קּמיּה רב ּבר לחּייא רבא ּבר חנן רב ליּה חנןמתני רב - ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

כזו, בגירסא רב לפני רב בר לחייא משנתינו את לימד רבא ּבןבר זכריה רּבי ְְִֶַַַָָאמר
פ"א,קפּוטל אות עם קפוטל הוא זכריה רבי של אביו של ששמו שאמר ליּה- ּומחוי ְְֵֵַָ

ּבידיּה בי"ת,רב אות צורת כמין באצבעותיו לו רימז דבריו את ששמע ורב לו- שהיה ִֵַ
אביו שם בי"ת.קבּוטללקרוא אות הגמרא:עם מימרשואלת ליּה בפירושונימא ְְֵֵֵַָָ

משיבה באצבעותיו. לו רמז רק ומדוע בפ"א, ולא בבי"ת קבוטל בן זכריה רבי לומר שצריך

קריהגמרא: הוה ׁשמע לו.קריאת רמז רק ולכן להפסיק יכול היה ולא זמן, באותו רב ְְֲִֵַַָָ
הגמרא: ּגוונאמקשה האי לדבר,וכי בלי ׁשרילרמוז קריאתמי באמצע מותר האם - ְְִִֵַַָָ

ירמֹוזשמע, לא ׁשמע את הּקֹורא מרּתא, ּבר ׁשמּואל ּבר יצחק רּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹוהאמר
ּבאצּבעֹותיו יֹורה ולא ּבׂשפתֹותיו יקרֹוץ ולא קריאתּבעיניו שבשעת ומוכח ְְְְְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹ

בפיו. מדבר אינו אם אפילו רמז שום לעשות אסור אלעזרבברייתא,ותניאשמע רּבי ְְְִֶַַָָָ
ּומראה ּבׂשפתֹותיו ּומקרץ ּבעיניו ּומרּמז ׁשמע את הּקֹורא אֹומר, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחסמא

אֹומר הּכתּוב עליו כב)ּבאצּבעֹו, מג יעקב',(ישעיה קראת אתי כלומר'ולא ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ
עראי. בדרך שקראת בזה וכהלכה כראוי עשית שמע,לא קריאת באמצע לרמז שאסור הרי

הגמרא: מתרצת שמע. קריאת באמצע רבא בר לחנן רב רמז כיצד כן קׁשיא,ואם ְַָֹלא
מדוברהא שמע קריאת באמצע לרמז שאסור שלמדנו מה ראׁשֹון- בפרשהּבפרק - ְִֶֶָ

בקריאתה, היטב לכוין וצריך שמע, קריאת של רבאהאראשונה בר לחנן רימז שרב מה - ָ
ׁשניהיה כךּבפרק כל לכוין צריך ואין לרמז מותר שבה שמוע', אם 'והיה בפרשת - ְִֵֶֶ

בקריאתה.

רּבנן, שמעּתנּו בפרשת ּבם',נאמר צריך'ּבם'ודורשים'ודּברּת שמע בקריאת - ְְִַַָָָָָָ
מפיו, שמוציא מה את לאזניו ישמיע שהקורא ּבתפּלה'ודברת', לאומרהולא שצריך ְְִִָֹ

בלחש.

בם': 'ודברת הפסוק על נוספת 'ּבם'דרשה ּבם', תורה'ודּברּת בדברי רׁשּות- לָך יׁש ְְְְִֵַָָָ
אחרים,ולעסוק,לדּבר ּבדברים ראש.ולא קלות ודברי הילדים שיחת רּביכגון ְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

אֹותן עׂשה ּבם', 'ודּברּת אֹומר, התורהאחא לימוד את ּתעׂשם- ואל קבע, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
.עראי ֲַ

נוספת: חּוּליןדרשה ׂשיחת הׂשח רבא, ראשאמר קלות של שיחה ּבעׂשה,- עֹובר ֲִִֵֵַַַַָָָָ
'ּבם' ּבם', 'ודּברּת לדברׁשּנאמר רשאי אחאאתה רב אחרים. ּבדברים ולא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אמר, יעקב חוליןּבר שיחת ׁשּנאמרהשח ּבלאו, ח)עֹובר א הּדברים(קהלת 'ּכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
לדּבר', איׁש יּוכל לא חוליןיגעים שיחת כגון יגעים שהם הדברים כל איןכלומר, ְְִִֵֵַַֹ

אותם. לדבר לאיש רשות

ּבּקׁש גדולמשנה הכהן נטה כאשר ּפר- ּכהּוּנהלהתנמנם, לצמוח,חי מתחיל שזקנם בחורים כהנים ּבאצּבע- לפניו מּכין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
שינתו.צרדא מתוך קרי יראה שלא בכדי להעירו באצבעותיהם קול משמיעים והפג- עמֹוד ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו, ואֹומרים ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

הרצּפה על השינה,אחת את ולהעביר להפיג כדי אחת, פעם לפנינו ושחוק הרצפה על וטייל עמוד אֹותֹו- זהּומעסיקין עדבטיול ְֲִִִַַַַַָָ
הּׁשחיטה זמן המזרח.ׁשּיּגיע כשיאיר התמיד של ְְִִֶַַַַָ

הגמרא:גמרא צרדאמבררת כך.מאי נקראת ומדוע צרדא, נקראת אצבע איזו הגמרא:- ּדדאמבארת צרתּה יהּודה, רב אמר ְְְַַַָָָָָָָָ
לזו, צרה שהיא האצבע היא- צרה,מאי חשובה זו אצבע מי וכלפי לאגודלּגּוּדל,- סמוכה שהיא השניה האצבע נקראתכלומר והיא ִַָ

הקול. ונשמע כפו על ומכה ושומטה בחזקה לאגודל האצבע את מחבר והיה לה, הסמוכה האגודל של צרה מכונה אצבע, רבבשם ְֵַַמחוי
זה,הּונא קול עושים היאך בידו הראה הונא רב קלא- ונשמעואזל הקול והלך רב- ּבי המדרש.ּבכּוּלי בית בכל - ְֲֵֵַַַָָָ

במשנה: הפגשנינו ּגדֹול ּכהן איׁשי לֹו חדתואֹומרים על יצחק, רב אמר וכו'. הרצּפה על בקשואחת חידוש דבר - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ
ו להם, שיראה היאמהכהן חידוש,מאי קיּדההדבר אחוי ליּה ולהשתחוותאמרי ברצפה גודליו את לנעוץ קידה שיקוד לו אמרו - ְְִִֵֵֵַַָָ

זו שבקידה הקושי ידי שעל כדי לפניהם, שיראה ממנו שבקשו השחוק וזהו להתרומם. ואז בארץ יגע שגופו בלי ברצפה בראשו ולגעת
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oikxr(oey`x meil)

éîBé àúìz àøäéñ éúà íéã÷dyly dpald clen `ae micwn - ¨¦¨¥¦£¨§¨¨¥
dxcqk `id dpyd m` oky .d`ad dpyd ly dpyd y`x iptl mini
miyng mdy miycg ipy iciny `vnp ,xqg cg`e `ln cg` yceg
clen oia oky ,clend mei mr yceg y`x mei dezyn mei dryze
cgi zeclen ipyae ,dryd iwlg b"vyze mei ivge h"k mpyi clenl
clene dpyd y`x df oeayg itle .dvgne dryke dryze miyng yi
clene dpyd y`xn reayd zenin mini drax`a mcwzn ixyz
rawp mei eze`ae zay lila ixyz clen lgy oebke ,eiptly ixyz
legi `ad dpyd ly ixyz yceg y`xe ixyz clen ,dpyd y`x
dylye mi`ln miycg dryz dyrp m` la` .iriax mei lila
dpyd y`x legie ,dpyd ini oipnl mini dyly cer etqezi ,mixqg
ixyz clen oky ,ixyz clen xg`l mini dyly d`ad dpyd ly
oi`e .eixg`ly zay lila rawi dpyd y`x eli`e ,iriax lila legi
lkk miyer mdy minkg lr zeixad eppxi `ly ick ok zeyrl
ly izin`d onfa aygzdl ilan miycgd z` miraewe ,evxiy

.clend
dpeny zeyrl oi` mb df mrhn `ld :dziiyew z` `xnbd dwiqn

miycgixdy ,mi`lnéîBé éøz éúà íéã÷ à÷ énð àzLämb - ©§¨©¦¨¨¦¨¥§¥¥
minid ipy ztqez zngn ,mini ipya dpyd y`xl clend mcwi dzr
lr opxl zeixad e`eai jka mbe ,mixizid mi`lnd miycgd ipy ly

:`xnbd zvxzn .minkgàéLøLî áø øîàãkuxzl (a"r) oldl ¦§¨©©§¨§§¨
mei eze`a dpyd y`x lg minrtly `ziixaa epipyy dn z`

xaecny ,xnerd spd mei ea lgy reayaäðL äúéäL ïBâkef §¤¨§¨¨¨
énð àëä ,úøaeòîmiycg dpeny zeyrl xyt`y epzpyn ixaca §¤¤¨¨©¦

xaecn ,mi`lnå ,úøaeòî äéðôlL äðL äúéäL ïBâkxc` yceg §¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨§¤¤§
jxevl sqepyøeaéòdäðLlk ezeyrl epiciabeqLãBçoia ,`edy ¦¨¨¤

yceg z` epiyr m`e .mei h"k ly xqg oiae ,mei miyly ly `ln
ly dpyd y`x z` epncwdy `vnp ,xqg dxary dpyd ly xeaird
dpya dyrp m` s` dzrne .clend iptl cg` mei dixg`ly ef dpy
,clend ixg` miinei `ad dpyd y`x xg`zi `l mi`ln dpeny ef

okyàøéñç àçøé éãäa àéìî àçøé ìccg` `ln yceg xqd - ©©§¨©§¨©£¥©§¨£¦¨
cbpk ,xnelk .dxary dpy ly cg` xqg yceg cbpk ef dpy ly
,ipinyd `lnd ycegd zngn cg` meia `ad dpyd y`x xegi`
`ad dpyd y`x z` dxary dpyd ly xqgd xeaird yceg micwn

.cg` meia
:`xnbd dywn aeyàîBé ãç ézkàåoiicr df ote`a mb ixde - §©©¦©¨

xqgd ycegd `lel oky ,clend ixg` cg` mei dpyd y`x xg`zn

`ed dzre ,miineia `ad dpyd y`x xg`zn did dxary dpydn
xegi` :`xnbd zvxzn .oepixl yeygl yi oiicre ,cg` meia xg`zn

cg` mei lyéLðéàc eäéézòcà àìmc` ipa zrc lr dler oi` - Ÿ©©§©§§¦§¥
.el yeygl oi` ok lre ,minkg lr ezngn opxle eilr denzl

lr xzi d`xp `l' dpynd ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbd
:'dpeny,øîà àleòy `id dpynd zpeekøqçì íéîëçì äàøð àì ¨¨©Ÿ¦§¤©£¨¦§©¥

äðBîL ìò øúé,dpya mixqg miycg dpenyn xzei zeyrl -éàîå ¤¤©§¨§©
øîà÷ àîòè,`yixd ixacl mrh zpizpk dpynd `pz z`f xn`e - ©£¨¨¨©

,eixac yexit `ed jke .envr ipta oick `leíéúçBt ïéà íòh äî©©©¥£¦
íéîëçì äàøð àìc íeMî ,äðLa íéøaeòîä íéLãç äòaøàî¥©§¨¨¢¨¦©§¨¦§¨¨¦§Ÿ¦§¤©£¨¦

äðBîL ìò øúé øqçì.jenqa x`eand mrhdn ,miycg §©¥¤¤©§¨
:`xnbd dywnàìc äòLz àðL éàîmeyn ,mixqg mze` miyer ©§¨¦§¨§Ÿ

éîBé àúìz àøäéñ àøzééî ïk íàcly dpyid dpald zkynp - §¦¥§©§¨¦£¨§¨¨¥
dpya oky ,d`ad dpyd ly dpyd y`x xg`l mini dyly lel`
dyly xeqig ici lre ,xen`k clend meia dpyd y`x lg dxcqk

ok m` .mini dylya dpyd y`x mcwei mitqep miycgénð àzLä©§¨©¦
mixqg dpeny dyrpyk dzr mb -éîBé éøz àøzééî à÷-jynzz ¨§©§¨§¥¥

miycgd ipy xeqig zngn dpyd y`x xg`l miinei dpyid dpald
:`xnbd zvxzn .mitqepdàéLøLî áø øîàãkixac z` uxzl ¦§¨©©§¨§§¨

zxaecn `idy ,oldl `ziixadàëä ,úøaeòî äðL äúéäL ïBâk§¤¨§¨¨¨§¤¤¨¨
énðepizpyn ixac z` cinrdl yiäéðôlL äðL äúéäL ïBâk ©¦§¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨

úøaeòîy`x xg`zdy `vnpe ,`ln xeaird yceg z` epiyre §¤¤
dyrp m` s` dzrne .ixyz clen xg`l cg` mei ef dpy ly dpyd
xg`l miinei dpyid dpald jynzz `l mixqg dpeny ef dpya

oky ,`ad dpyd y`xàéìî àçøé éãäa àøéñç àçøé ìcxqd - ©©§¨£¦¨©£¥©§¨©§¨
dpyd ly `lnd xeaird yceg cbpk ef dpy ly cg` xqg yceg
xqgd ycegd zngn `ad dpyd y`x zncwd ,xnelk .dxary
mcewd dpyd y`x xegi` ici lr zlhazn ,ef dpy ly ipinyd

.dxary dpyd ly xeaird yceg zngn
:`xnbd dywn aeyàîBé ãç àkéà ézkàådf ote`a mb ixde - §©©¦¦¨©¨

`lel oky ,cg` meia `ad dpyd y`x xg`l clend xg`zn oiicr
`ed dzre ,miineia xg`zn did dxary dpydn `lnd ycegd
cg` meia clend xegi` meyn :`xnbd zvxzn .cg` meia xg`zn

c meyn ,minkg xg` opxl zeixad e`eai `l calaééeæçúéà éøáñ̈§¦¦§£¥
ïézòcà åàì ïðàå éæçúéàoic zial clend d`xp ok`y exaqi - ¦§£¥©£©¨©©§¦

wxe ,eze`xle al miyl epzrca dlr `ly `l` ,dpyd y`xa
.minkg lr opxl e`eai miineia clend xg`zi xy`k
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oikxr(ipy meil)

.zhren dwqtd `l elit`e llk wiqtdl oi`y rnyny
dpyna epipy'åëå ìéìça äkî äðMa íBé øNò íéðL.gafnd iptl §¥¨¨©¨¨©¤¤¨¦

:`xnbd zxxanéðä àðL éàîmipbpny minid el`a dpzyd dn - ©§¨¨¥
:`xnbd zx`an .mixg` minin lilga mdaïäa øîBb ãéçéå ìéàBä¦§¨¦¥¨¤

ìlää úà,mly lld mda xne` cigid mby oeikn -éaø øîàc ¤©©¥§¨©©¦
,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBémpyiíéîé øNò äðBîLdpya ¨¨¦©¦¦§¤§¨¨§¨¨¨¨¦

,ìlää úà ïäa øîBb ãéçiäL,md el`eâçä éîé äðBîL,zekeq ly ¤©¨¦¥¨¤¤©©¥§¨§¥¤¨
éîé äðBîLedáBè íBéå ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéå ,äkeðç §¨§¥£¨§¨¦¤¤©§

úøöò ìL (ïBLàøä).[zereayd bg-]ini caln ,minid el`ae ¨¦¤£¤¤

.gafnd iptl lilga mipbpn ,meid oaxw mda oi`y dkepgdäìBbáe©¨
,`neic `witqn zeielb ly ipy aeh mei mibdepy ,ux`l dvega -

mpyiãçàå íéøNò,md el`e ,lldd z` mda xneb cigidy mini ¤§¦§¤¨
âçä éîé äòLz,zekeq lyéîé äðBîLedíéáBè íéîé éðLe ,äkeðç ¦§¨§¥¤¨§¨§¥£¨§¥¨¦¦

.úøöò ìL íéáBè íéîé éðLe ,çñt ìL¤¤©§¥¨¦¦¤£¤¤
:lldd z` mda mixneby minid el` mipey dna `xnbd zxxan

âça àðL éàîzekeqdïðéøîàcmly lldaàîBé ìk,bgd zenin ©§¨¤¨§¨§¦©¨¨
ïðéøîà àìc çñôa àðL éàîemly lld ©§¨§¤©§Ÿ¨§¦©
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למשך סיאור למב' ערכין ליום שני עמ' א



קכג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oikxr(ipy meil)

.zhren dwqtd `l elit`e llk wiqtdl oi`y rnyny
dpyna epipy'åëå ìéìça äkî äðMa íBé øNò íéðL.gafnd iptl §¥¨¨©¨¨©¤¤¨¦

:`xnbd zxxanéðä àðL éàîmipbpny minid el`a dpzyd dn - ©§¨¨¥
:`xnbd zx`an .mixg` minin lilga mdaïäa øîBb ãéçéå ìéàBä¦§¨¦¥¨¤

ìlää úà,mly lld mda xne` cigid mby oeikn -éaø øîàc ¤©©¥§¨©©¦
,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBémpyiíéîé øNò äðBîLdpya ¨¨¦©¦¦§¤§¨¨§¨¨¨¨¦

,ìlää úà ïäa øîBb ãéçiäL,md el`eâçä éîé äðBîL,zekeq ly ¤©¨¦¥¨¤¤©©¥§¨§¥¤¨
éîé äðBîLedáBè íBéå ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéå ,äkeðç §¨§¥£¨§¨¦¤¤©§

úøöò ìL (ïBLàøä).[zereayd bg-]ini caln ,minid el`ae ¨¦¤£¤¤

.gafnd iptl lilga mipbpn ,meid oaxw mda oi`y dkepgdäìBbáe©¨
,`neic `witqn zeielb ly ipy aeh mei mibdepy ,ux`l dvega -

mpyiãçàå íéøNò,md el`e ,lldd z` mda xneb cigidy mini ¤§¦§¤¨
âçä éîé äòLz,zekeq lyéîé äðBîLedíéáBè íéîé éðLe ,äkeðç ¦§¨§¥¤¨§¨§¥£¨§¥¨¦¦

.úøöò ìL íéáBè íéîé éðLe ,çñt ìL¤¤©§¥¨¦¦¤£¤¤
:lldd z` mda mixneby minid el` mipey dna `xnbd zxxan

âça àðL éàîzekeqdïðéøîàcmly lldaàîBé ìk,bgd zenin ©§¨¤¨§¨§¦©¨¨
ïðéøîà àìc çñôa àðL éàîemly lld ©§¨§¤©§Ÿ¨§¦©
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oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àøäéñ [éúà] íéã÷,iriax meia clendy .dpyd y`x mcew mini dyly `zcg Ð

ippxne ,zaya dpyd y`xe.icar erac dn lk :xninl ,opax xza `nlrøîàãë
àéùøùî áødzidy oebk ,inp `kd .zxaern dpy dzidy oebk :zxvr iab ,onwl Ð

.zxaern diptly dpyùãç äðù øåáéòdpyd ztqez ly ycg zeyrl epiciae Ð

ly dpy ly xeair z`e .xqg oiae `ln oia

ixyz epncwdy `vnpe ,xqg epiyr cwzy`

,cg` ycg oexqg zcnk eclen iptl xary

zcnk df ixyz xg`l oileki ep` jkitl

`iln `gxi lc :xn`wck ,cg` ycg ielin

.`xiqg icdalàîåé ãç éúëàålr s`e Ð

.dil ixw `nei cg Ð `id `blte `neic ab

ivn ded zxaern ef dzid m` inp oicd `ede

.miycg dpeny xarl d`xpc ,ivexzl inp

`lc meyn Ð diptly dpy hwpc i`de

oi` :ipzwc ,zxaern dpya oizipzn `nwezin

`d ,oixaern miycg rax`n oizget

eyt Ð zxaerna i`e .ibq mixaern drax`a

`lerl oia `ped axl oiae ,oixiqg dryz edl

`l` `nwe`l `kil oixiqg dpeny elit`

`le dheyta `l Ð dryz la` ,zxaerna

.onwlck zxaernaéùðéàã åäééúòãà àìÐ

.ippxn `le ,idnz `l `nei cg`àøúééî
àøäéñy`x xg` inei yly `wizr Ð

clenl miycgd zeclez xcqc .dpyd

zncwn ith Ð oixiqg `zlz zcar ike ,ziyixtck xqg cg`e `ln cg` dpald

.inei yly dpyd y`xl diläéðôìù äðù äúéäùycge ,zxaern cwzy` ly Ð

gkzy` ,`blte dryze mixyr `l` ied `l dpald oipnle ,mei miyly xeaird

`nei `l` dpyd y`xl micw `l `zyde ,`nei `blt dpyd y`xl zxg`nc

izk`e :jixt `wc epiide .dil aiyg `w cg Ð minily mipy eed `lc oeike .`blte

.`nei cg `ki`éæçúéà ééåæçúéàoizrc` e`lc `ed op`e ,oic zial dpal Ð

.ippxn `l jklid ,diifginle oiytp xqninl
éàîá
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éàîixyz clen m`y .mini dyly `xdiq micwn ok m`c Ð `lc dryz `py

opicar ike .zery dpeny iriax meia `ad ixyz clen Ð zay lil zligza

mi`iln dryz miyer ep`yke ,iriaxa dpyd y`x rawp Ð xqg cg`e `ln cg`

,mini dyly clend mein dpyd y`x dgcpe ,mini dyly xg`zn zeriawd ixd Ð

did rax` meine ,zay meia didi reaiwdy

xg`ny ,inei ixz micw inp `zyd .clend

meie iriax mei clenl mini ipy reaiwd

ixde ,reaiwd didi iyiy meiae ,iying

d`xp didz iriax meinc ,inei ixz micwnc

zgkync ipyil :i"yxl dywe .dycgd dpal

reaiw clenc oebk Ð mini ipy micwn `lc

iqkin iry ziyc ,iriax meia did xary

,iying meia xgnl cr d`xz `le ,`xdiq

`nwezin ikdac .`nei cg wx micwn `lc

meyn ,eneia d`xp clend oi`c uexizd itl

,qxhpewa yxit jk .iry ziy `xdiq iqkinc

zxaern dpy dzidy oebk inp `kd :yxitc

zg`e mixyr yng icye ,ycg dpy xeaire

clen `vnze ,ryze mipeny ze`n yng

ziye .dry zg`e mixyr iying meia ixyz

d`xz `ly `vnz ,`xdiq iqkin iry

oi`e (ycg dpy xeaire) dyy lil cr dpald

ef dpy ly reaiw xg`ncwzy` lyn

ipy ilele .mini dyng wx xeaird liaya

`ln cg` lr mixizi mi`iln ['a] ('d) liaya ,iying meia reaiwd did mi`iln

.cwzy` enk iriay meia rawie ,iyy meie iying mei reaiwd xg`zn xqg cg`e

ab lr s`e :qxhpewa yxite .cg` mei `l` reaiwl dpald zii`x dncw `l `zyde

rawpe xyr dpenya zay axra cwzy`c clend did m` oebk ,`ki`c oipnifc

meia clend `vnz ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr yng zicy ike ,zaya

dpeny `dc ,zaya eraw dzre ,meia ea dpald zi`xpe ,dxyr rax` iying

Ð opinwen ikda op`c ,`id `kxit e`l Ð inei ixz micw `zyde ,zcar mi`iln

inei ixz micwn cenlzd xn`wc `zyd :el dyw cere .`nei cg `l` micw `lca

mixac dnknc ,`din ol ztki` `l `zydc iiegcl `kile !inei ixz `ki`e ,iying meia rawie c"xhba `ad clen ea migec ep` `zyde ,ok rxi` `l mlerlc rnyn Ð

mei `zyd egc `l jklc :uxize yxit i"yx `dc ,`zil `dc .migec ep` xy`k daxr iptn cg` mei oigec eid `l mdiniac ,mi`xen`d inia didy dnl dey bdpn oi`

mei cr iriay meia mb dil epigc i`e ,iay ixz meyn xgnl mb dgcpe g"ida clend rxi`c ,inei ixz micwnc ogky`c oipnif ok m`c meyn ,xtey zevn miiwl iriay

ziye) `zcgn dxyr dpeny `xdiq iqkin laa ipalc ,inei ixz micwdl c"xhb oiqtez ep` oi` jklc :i"yx uxize !opiwiic inp `zyd .inei ixz micwnc gkzy` Ð oey`x

inp (ixz) dil `iyw i`n ,ok m` :xn`z m`e .xgnl cr mei eze`a zi`xp lkl `le li`ed ,inei ixz micwn ied `le ,(a,k) dpyd y`xc `nw wxt seq `zi`ck (`wizrn

meia did cwzy`c clendc dil rnync :xnel yie !inei ixz dncwd `kile ,iry dpeny iriaxa `pci`d zay lil zligza cwzy`c clendyk `ld ?inei ixz micwn

zgkyn `le .jenqa `lerl dl yxtn oke ,`ped axl yxtzz jkac ,mixiqg dpenye oixaern miycg drax`n oizget oi`c `yixc `inec ,dhnl e` dxyr dpeny iyiy

clendy ,ikda ixiin inp `tiqc `ped axl dil rnyn jklid .reaiwd iptly mein did cwzy`c cleny `peeb i`dka wx ,opicar mixiqg dpenyc `ler ly eyexit

,`dl `zyd `gipe .iriax meia d`xz zery xyr dpeny iqkin inp ikc ,zery izy drax` meia clend `pci`d jklid ,dxyr dpeny dyya reaiwd meil mcw cwzy`c

`xdiq micwnl oiqtz `lc opiyxtc i`nl :xn`z m`e .reaiwd iptly meia clendc ,`tiqc `inec dil rnync .zery xyr iriaya clend did cwzy`c ipy `l i`n`

mi`ln ipyac zeidl leki `ld ?xn`w i`ne ?oxcqk lr mixizi mi`ln ipy opicar ik inei ixz micw `zyd :`ibeqd zligza xn`w i`n ,dry dxyr dpeny mcw `l m`

,dry iyy meia] reaiwd iptly meia clend rxi` cwzy`c `din `kid inei ixz micwn jixtc :xnel yie !laa ipal d`xz `l mei eze` lkc ,zery dryzl clend did

.[i"yx .jk xg` d`xz dxyr dpeny dqkzz inp ikc ,reaiwd meia rx`i `pci`dcàëäxninl dil dede ,opiniiw dpy dze`a Ð zxaern diptly dpy dzidy oebk inp

m` ,xeaird did `l m`e .mi`iln dpeny da epiyry ef dpy :yexit Ð zxaern diptly dpy dzidy oebk inp `kd ik .mi`ln dpenya opicar jkle ,zxaern dpydc

la`] .iriay mei cr cg` mei cer xg`zi mi`iln oitiqenyke ,(clend eay) iriax meia oxcqk eidi m` ef dpyd reaiwd didi Ð zaya clende reaiwd did cwzy`

.`nei cg wx micwn `lc ixd ,iyy mei cr d`xp `le ,zery zg`e mixyr iying meia rxi` clend [xeairaãçî`zyd icarc rnyn Ð iypi`c `zrc` `l `nei

`kilc `kid oi`iln dpeny,mini dyy `ki`e ipy meia rawie ,dxyr dpeny iriaya didi d`ad dpyac meyn c"xhb migec ep`c `pci`d :dywe .`nei cgn wx micwn

.mi`iln drayn xzei dpyd mrt meya ekix`iy zeriawe mixeair epl excqy mze` owzl evx `lc :xnel jixve !`nei cg `l` `kil izk`e ,mi`iln ipy dyrpeéàî
rawie inei yly `zyn ixva mixiqg dyly liayae ,iriax meia clend meia reaiwd rx`i oxcqkac .inei `zlz `xdiq `xziin ok m`c Ð `lc mixiqg yly `nrh

.ipy meia reaiwd didie ,inei ixz `xziin inp ixz .oey`x meiaïåâë,ipy meia zeidl ie`x did reaiwd `vnpe ,miyly dpy xeaire Ð zxaern diptly dpy dzidy

`d epiide .zery zg`e mixyr iyinga didi clende ,iriax meia didie ,xzei mini ipy ,mei miylyn `edy xeaird ycg liaya dzr xg`zi mixiqg dpenyd liayae

iptly meia iry yng clend did cwzy`c ixiinc :xacl daeyz !iyy mei cr d`xz `le iqkin iry ziyc ,`ki` inp inei ixz :`iyw i`e !`nei cg `ki` izk` :jixtc

cg wx micwn df oi`e ,l`xyi ux` ipal iying meia ze`xl dlekie ,mein iry ryz [iptl] clend didi ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr yng miyz ikc .reaiwd

ok m`c ,mixiqg dpeny dyrp `l f` Ð mei eze`a d`xz `le zery zg`e mixyr iying meia didi dpydy ,zayd zlgza clend did cwzy` m` ,i`ce la` .`nei

`lc `kide ,zxaern dpya `l` opigkyn `le ,opicar dpeny `d ,dpeny lr xzi xarl d`xp `l :xn`w `tiqc ,`ped axlc idpe :xn`z m`e .inei ipy `xdiq xziin

dpeny `d Ð dpenyn xzi oixqgn oi`c meyn ,`lerk yxtl `ed wewf Ð mixaern miycg drax`n oizget oi` oizipznc `yix` ,iyiy mei cr iying meia llk zi`xp

zepyl ep` oilekiy dn lk ol iiexe`l zgp oizipznc `pzc :xnel yi !oiccvl ied ok m` Ð reaiwl clend mcew cwzy`c ,envr iying meia zi`xpc `kid epiide ,opicar

.ereaiw meil clen cwzy` mcw `l m` Ð opicar mi`iln dpenyc `pz `tiqae ,reaiwl clend mcw cwzy` m` Ð opicar mixiqg dpenyc `yixa `pz .oxcqkn miycgd

.`peeb cga `tiqe `yix `nwezin ,lirl ziyixtc i`nle
ipy
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íéã÷ à÷ éîð àzLä ,éîBé àúìz àøäéñ éúà íéã÷̈¥¨¥¦£¨§¨¨¥¨§¨©¦¨¨¥
!éîBé éøz éúà¯äúéäL ïBâk :àiLøLî áø øîàãk ¨¥§¥¥¦§¨©©§¨§¦¨§¤¨§¨

éîð àëä ;úøaeòî äðL¯äéðôlL äðL äúéäL ïBâk ¨¨§¤¤¨¨©¦§¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨
àçøé éãäa àéìî àçøé ìc ,LãBç äðL øeaéòå ,úøaeòî§¤¤§¦¨¨¤©©§¨¨§¨©£¥©§¨

.àøéqç¯!àîBé ãç ézkàå¯.éLðéàc eäéézòcà àì ©¦¨§©©¥©¨¨©©§©§¤¡¨¥
,äðBîL ìò øúé øqçì íéîëçì äàøð àì :øîà àleò¨¨©Ÿ¦§¤©£¨¦§©¥¨¥©§¨
äòaøàî íéúçBt ïéà íòh äî :øîà÷ àîòè éàîe©©§¨¨¨©©©©¥£¦¥©§¨¨

äðLa íéøaeòîä íéLãç¯íéîëçì äàøð àìc íeMî ¢¨¦©§¨¦§¨¨¦§Ÿ¦§¤©£¨¦
àìc äòLz àðL éàî .äðBîL ìò øúé øqçì¯íàc §©¥¨¥©§¨©§¨¦§¨§¨§¦

,éîBé àúìz àøäéñ àøzééî ïkàøzééî à÷ éîð àzLä ¥§©§¨¦£¨§¨¨¥¨§¨©¦¨§©§¨
!éîBé éøz¯äðL äúéäL ïBâk :àiLøLî áø øîàãk §¥¥¦§¨©©§¨§¦¨§¤¨§¨¨¨

éîð àëä ;úøaeòî¯,úøaeòî äéðôlL äðL äúéäL ïBâk §¤¤¨¨©¦§¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨§¤¤
.àéìî àçøé éãäa àøéqç àçøé ìc¯àkéà ézkàå ©©§¨©¦¨©£¥©§¨¨§¨§©©¥¦¨

!àîBé ãç¯.ïézòcà åàì ïðàå ,éæçúéà ééeæçúéà :éøáñ ©¨¨§¦¦§£¥¦§£¦©£©¨©©§¦
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oikxr(oey`x meil)

dpeny miyery dpyna x`ean `ped ax zrcly ,lirl x`azd
,miyer oi` mi`ln dpeny s` `ler zrcle ,dpya miycg mi`ln
yxey z` zyxtn `xnbd .xg` ote`a dpynd z` yxit ok lre

:mzwelgnéâìôéî÷ éàîa,`lere `ped axaxc` yceg ini oipn §©¨¦§§¦§
l sqepd `edy oey`xäðL øeaéò.ewlgpänk ,àéðúcini md ¦¨¨§©§¨©¨
l mitiqeny ycegdìL ,äðL øeaéòíéL`pz zhiy `id ef ,mei ¦¨¨§Ÿ¦

la` .`nw,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømiyerbeq lk eze`LãBç ©¨¦§¤©§¦¥¥¤
l`ilnb oa oerny oaxk `ped ax xaeqe .`ln oiae xqg oia ,`edy
zxaern dxary dpyd dzidy ote`a dpynd z` cinrd ok lre
dpeny ef dpya zeyrl xyt` df ote`ay ,xqg xeaird yceg dide
did `l ok lre ,`nw `pzk xaeq `ler la` .lirl x`eank ,mi`ln
xeaird yceg ezhiyl ixdy ,df ote`a dpynd z` yxtl leki
jkitle ,mi`ln dpeny miyer oi` mlerl ok m`e ,`ln mlerl

.xg` ote`a dpynd z` yxtl gxked
:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy `ld ¥¦¥

,`ziixaaa àlà äìç úøöò ïéàdze`a ea lgy reaya mei eze` ¥£¤¤¨¨¤¨§
dpyðä íBéó.oqipa f"h `edy ezaxwde xnerdäðMä Làø ïéàå ¨¥§¥Ÿ©¨¨

a Bà àlà äìçea lgy reayd meiðä íBéó,el mcwy xnerdBà ¨¨¤¨§¨¥
Bøeaéò øBàì.xii` '` mei ea lgy reayd mei eze`a epiid ,oqip ly §¦

äðBîL øîàã àleòì àîìLamiycgïéøéñçdpyaïðéãáòla` ¦§¨¨§¨§¨©§¨£¥¦¨§¦©
dpenydì úçkLî ,ïðéãáò àì ïéøaeòîdpeny da eyry dpya §¨¦Ÿ¨§¦©©§©©¨

,dngd zenia sqep ycege minybd zenia sqep yceg exqige mixqg
z` eyreïäéðL[mi`ln zeidl dxcqk dpya mkxcy oeiqe elqk] §¥¤
ycegl,øñçdixg`ly dpyd y`x legiyaea lgy reayd mei ¨¥§
ðä íBéódiycg eidy dxcqk dpyae .xnerdøñç ãçàå àìî ãçà ¨¥¤¨¨¥§¤¨¨¥

dpyd y`x legi ,`ln oeiq dideBøeaéò øBàìlgy reayd meia - §¦
ipy caln xg` meia dpyd y`x lg oi` mlerl la` .xii` '` ea
miycgd lr mlerl mitiqen oi` `ler zhiyl oky ,el` mini

.mi`ln drayn xzei eidi `ly ick ,dngd zeniay mi`lndàlà¤¨
ïðéãáò øîàc àðeä áøìmiycg dpeny mbïéøaeòî,dpyaàä §©¨§¨©¨§¦©§¨¦¨

úçkLîc ïéðîéæ`edy reaya meia mb dpyd y`x legiy dløBàì ¦§¦§©§©©§
Bøeaéò øBàir lil xg`ly dlild -,xii` '` `edy oqip ly exea ¦

mi`ln miycg dpeny miyeryk ixdy .xii` 'a ea lgy meia xnelk
ini lr mei cer sqepy `vnpe ,uiwd iycgn md mkezn drax`

:`xnbd zvxzn .sqep meia dpyd y`x xg`zne ,uiwdáø Cì øîà̈©¨©
å ,àðeäik,àçéð éî àleòì`weec ezhiyl mb `ldäðBîLmiycg ¨§§¨¦¦¨§¨
mi`lnäòáL àä ,ïðéãáò àìc àeämi`ln,ïðéãáòixde §Ÿ¨§¦©¨¦§¨¨§¦©

miyerykäòáLmi`lnàåúéña ïðéãáò àìc ïéðîéæz` [sxega-] ¦§¨¦§¦§Ÿ¨§¦©§¦§¨
sqepd `lnd ycegdïðéãáòåelàèéé÷a,[uiwa-]àäådf ote`a §¨§¦©§©§¨§¨

äåä`edy reayd meia dpyd y`x ea lgy meidBøeaéò øBà øBàì £¨§¦
.oqip lyàlàgxkdaépî àäzhiyk ,ef `ziixa.àéä íéøçà ¤¨¨©¦£¥¦¦

ïéà ,íéøîBà íéøçà ,àéðúcreayd ini oeayga yxtdúøöò ïéa §©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤
ef dpy lyúøöòì,dixg`ly dpyd lyåokïéàyxtdLàø ïéa ©£¤¤§¥¥Ÿ

äðMädfäðMä Làøì,eixg`lyíàå ,ãáìa íéîé äòaøà àlà ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨©§¨¨¨¦¦§©§¦
úøaeòî äðL äúéäly yxtd mdipia didiäMîçmlerly .mini ¨§¨¨¨§¤¤£¦¨

epzpyn ixack `le ,oibexiql xqg cg`e `ln cg` yceg miyer
dpeny e` draye mi`ln dyng e` drax` mb minrtl miyery
zxvr ly reayd mei wgxzn mzhiyl jkitl .jtidl oke mixqg
eyry zxaern dpyae ,mini drax`a dpyl dpyn dpyd y`x lye
ly reayd mei wgxzn ,mixqg draye mi`ln dpnn miycg dyy
dpyd y`x legi `l mlerl j` .sqep meia dpyd y`x lye zxvr

.oqip ly exeair xe` xe`l
`ld :`xnbd dywn aeyíéøçàì óBñ óBñmbðä íBéaàì ó ©£¥¦§¨¥Ÿ

dì úçkLîoeiqe oqip mlerl mzhiyl ixdy ,dpyd y`x legiy ©§©©¨
y`x legi mlerl ok m`e ,mixqg lel`e fenze xii`e mi`ln a`e
mei xg`l cg` mei `edy ,xii` '` ea lgy reayd meia dpyd

:`xnbd zvxzn .spd mei ea lgy reayd,àéLøLî áø øîàitl mb ¨©©§¨§§¨
,spd meia dpyd y`x ea legiy ote` epyi mixg`eäðL äúéäL ïBâk§¤¨§¨¨¨

efå úøaeòîyceg z` eyrøeaéòdìL äðLàçøé ìc .íBé íéL §¤¤§¦¨¨§Ÿ¦©©§¨
àçøé éãäáìyceg cbpk uiwd iycgn `ln cg` yceg xqd - §©£¥©§¨

,`lnd xeairdcdzrndì úçkLîdpyd y`x legiyamei §©§©©¨§
ea lgy reaydðä íBé.ó ¨¥

:mixg` ixac seb z` yxtl zxfeg `xnbdøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©
,àáøì äáäàike,ïðéòeîLàì àúà àðéðî íéøçàdid `l ixd ©£¨§¨¨£¥¦¦§¨¨£¨§©§¦©

zeidl jixv oeayg it lry yceg mixarn oi`y `l` xnel mdl
oiae zxvrl zxvr oiay rcp `linne ,xaca jxev yiy elit`e ,xqg
:`xnbd zvxzn .reay ini drax` ly yxtd mlerl yi dpyd y`x

ïì òîLî à÷ àä,mixg`ïðéòa àìcl,äiàøä ét ìò Lc÷ì äåöî ¨¨©§©¨§Ÿ¨¦©¦§¨§©¥©¦¨§¦¨
oi`y wx mixne` eid m`y .oeayg it lr ycegd z` ycwl yi `l`
,mdixaca miyxtn epiid ,jxevl elit` xqgd ycegd z` mixarn
,miylyd meia dpald z` e`xy micr e`ay ote`a wx `ed oky
meia dpald dz`xp `l m` la` .jxevl elit` eze` mixarn oi`y
yceg miyere ,xgnl `l` `ad ycegd z` miycwn oi` ,miylyd
ycwl devn yi oky ,xqg zeidl eilr oeayg it lry elit` `ln df
zxvrl zxvr oia oi`' exn` ok lr .oeayg it lr `le dii`xd it lr
`ln cg` yceg miyer mlerly rnyn jkny ,'mini drax` `l`
miycwn ,miylyd meia dpald dz`xp `l m` elit` ,xqg cg`e

.xqg zeidl ie`xd ycega miylyd mei z`
:mixg` ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àðéáø dì óji` ©§¦¨©¦¨

,cala mini drax` zxvrl zxvr oia yiy mixg` exn`àkéàäå§¨¦¨
éðL ïéúìúc àîBéå éòLc àîBécg` mei epyi mipy yly icn ixde - ¨§¨¥§¨¦§¨¦§¥

ze`n ylyl dpy lka zetqepy zeryd dpeny ici lr sqepy
sqepy cg` mei epyi dpy miyly icne ,dpyd zeni drax`e miyng
recne .dpyd zenil dpy lka zetqepd dryd iwlg e"rzz ici lr

.cala mini drax` `l` odipia oi`y exn`
:`xnbd zvxzndéúéìc ïåékel` mitqep minilàzL ìëa,[dpy-] ¥¨§¥¥§¨©¨
áéMç à÷ àìzxvrl zxvr oia oi`' exn` `le ,el` mini mixg` Ÿ¨©¦

mze` z` da oi`y dlibx dpya `l` 'cala mini drax` `l`
.mini

:lirl d`aedy `lere `ped ax zwelgnl zxfeg `xnbdóàå§©
,àðeä áøk dì øáñ ìàeîLmi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y §¥¨©¨§©¨

.dpyaìMî äúeçt äðáì úðL ïéà ,ìàeîL øîàcúBàî L §¨©§¥¥§©§¨¨§¨¦§Ÿ¥
ìL ìò äøéúé àìå ,íBé íézLe íéMîçåäMLå íéMîçå úBàî L ©£¦¦§©¦§Ÿ§¥¨©§Ÿ¥©£¦¦§¦¨

,ãöék àä .íBéeid m` ,mixqg md dxcqk dpyay miycg ipy ¨¥©
ïéàìî íäéðLda yiy `vnpe ,mi`ln miycg dpeny ef dpya yi §¥¤§¥¦

e miyng ze`n ylyäMLmd dxcqk dpyay miycg ipye .mei ¦¨
eid m` ,mi`lnïéøéñç íäéðL,mixqg miycg dpeny ef dpya yi §¥¤£¥¦

miyng miyly oipnl dler `idy `vnpeeíéðLlk eid m`e .mei §©¦
mxcqk dpyd iycg,øñç ãçàå àìî ãçàze`n miyly da yi ¤¨¨¥§¤¨¨¥

e miyngäòaøà.mei ©§¨¨
:`ziixan `ped axe l`eny ixac lr `iyew d`ian `xnbd,éáéúéî¥¦¥

xn`y in ,`ziixaa epipy `ldúBîék øéæð éðéøäzpyänçä,ixd £¥¦¨¦¦©©¨
`edìL úeøéæð äðBîúBîé ïéðîk ,íéîé äMîçå íéMLå úBàî Lzpy ¤§¦§Ÿ¥§¦¦©£¦¨¨¦§¦§©§

.änçäxifp ipixd xn` m`eúBîékzpy,äðálä`ed ixdäðBî ©©¨¦©§¨¨¤
ìL úeøéæðúBîé ïéðîk íéîé äòaøàå íéMîçå úBàî Lzpy.äðálä §¦§Ÿ¥©£¦¦§©§¨¨¨¦§¦§©§©§¨¨
àúéà íàå,`ped ax ixack mi`ln miycg dpeny za dpal zpy §¦¦¨

dì úçkLîc ïéðîéæe miyngze`nylylydpyäMLic recne ,mei ¦§¦§©§©©¨¦¨
:`xnbd zvxzn .mei drax`e miyng ze`n yly ly zexifpa el

ì øçà Clä íéøãða,íéðL áBøå íãà éða ïBLoi` mipyd aexae ¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨§¨¦
miyng ze`n yly oda yie ,mixaernd miycgd lr mitiqen
.dpalzpylyminid oipn `eddf mc` ipa oeyla ok lre ,mei drax`e

:`ped axk xaeqd `pz d`ian `xnbdàðeä áøk dì øáñ éaø óàå§©©¦¨©¨§©¨
.dpya mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`yäNòå äNòî ,àéðúc§©§¨©£¤§¨¨

äòLz (àðeä áøk) éaømiycgíéøéñç,zg` dpyaez`f lka ©¦§©¨¦§¨£¥¦
LãBç äàøðdixg`ly ixyz ly [dpald yecig-]Bpîæa-meia ¦§¨¤¦§©

.dpyd y`x ea rawpy,øîBàå déîz éaø äéäåy okzi ji`eðéNò §¨¨©¦¨¥©§¥¨¦
äòLzmiycgå ïéøéñçoiicr,Bpîæa LãBç äàøðda did `l ixde ¦§¨£¥¦§¦§¨¤¦§©

el did ok m`e ,cala mei cg`e miyng ze`n yly `l` ef dpya
.dpyd y`x xg`l mini dyly xg`zdl ixyz clenlåéðôì øîà̈©§¨¨

éaø øa ïBòîL éaø,epaäúéä úøaeòî äðL ànLdpy,ef ©¦¦§©©¦¤¨¨¨§¤¤¨§¨
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oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éâìôéî÷ éàîáoa oerny oaxk dl xaq ilin izxza oizipznl iwenc `ped ax Ð

oizget oi` :oizipzn `yxtin ikde .miyly oipnife dryze mixyr oipnifc ,l`ilnb

Ð oixiqg dpeny `d ,oixiqg dpenyn ith opicar `lc ,oixaern miycg drax`n

re ,zxaerna `l` dl zgkyn `le .opicard`xp `le .`lercke ,miyly dxeai

oi`iln dpeny `d Ð dpeny lr xzei xarl

,dryze mixyr dxeaire zxaernae .opicar

dl xaq `lere .oerny oaxk epiide ,lirlcke

`l jkld ,miyly mlerlc `nw `pzk

`le ,`nrh cga `l` oizipzn `nwezin

dpeny `d ,ipzw dpenyn xzei xqgl d`xp

la` .miyly dxeaire zxaernae ,oicar Ð

`l inp oi`iln dpeny elit` Ð xarl

zxaernc .inei ipy `xdiq micwc ,opicar

dinewe`l `kil dryze mixyr dxeaire

.miylyn xiva dpy xeair oi`c ,`ped axk

ðä íåéá àìàódyy ea rxi`y mei eze`a Ð

ep` oqipa xyr dyyay itl .oqipa xyr

rlwi` miyng meie ,miyng zepnl oiligzn

mirax` meic ,oipnd zlgzdl oey`x meia

miyng meiae ,ziriay zay seq ied dryze

.reayd ligznåà 'åë äðùä ùàø ïéàå
åøåáéò øåàìmeia ,oqip ly exeair xe`l Ð

m` ,oebk .oqip ly cg`e miyely ea rxi`y

iyily exeair xe` ied Ð zaya oey`xa oqip

`edy Ð "exeair xe`" dil ixw ikdl .zaya

y`x miyeryky ,ycgd xarzn eay dlil

xary ycg ied cg`e miyly mei yceg

.xaernïéøéñç íäéðùoeike ,oeiqe eilqk Ð

drax`e ,`eezqa oixiqg drax` edl eedc

.spd meia dpyd y`x ied Ð `hiiwa mixiqg

zeni iycg mlerl opicar `pci`d `dc

y"a z"` :reaw oniq epl yie ,oxcqk dngd

epiidc ,dpyd y`x ied gqt ly iyilyl .x"b

Ð ith xqg cg car ike .exeair xe`l

epiidc ,`nei cg dpyd y`xl dil zncwn

oixaern :xn`c `ped axl `l` .spd meil

dngd zenia opicarc oeik `d ,opicar inp

cg dpyd y`xl zxg`n Ð oi`iln drax`

oqip ly exeair xe` xe`l dil dedc ,`nei

.gqt ly iriax meilïðéãáò äòáù àäÐ

dpny opicar `lc `dc .`lerl elit`

,inei ixz `xdiq iz` micwc meyn Ð oi`iln

Ð `nei cg `l` micw `lc ,dray la`

,`eezqa opicar [`lc] oipnif `de .opicar

`pixarne ,oxcqk sxegd iycgl `picare

dede ,mi`ln drax` opicare ,`hiiwa dil

!exeair xe` xe`l inp dilàìà.oxcqk [edlek] miycgd lk edciclc ,oixiqge oi`iln edl zilc ,`ed mixg` Ð xzei `le exeair xe`l mlerl :ipzwc `d Ðäòáøà àìà
íéîé.oxcqk edlek epiidc ,iying meil d`ad dpyl `ai ,oey`x meia dpyd y`x rxi` m` Ððä íåéáäì úçëùî àì ó.exeair xe`l rlwn oxcqka `dc Ðàçøé ìã

m` :opixn` `dc .cgi oixiqg xii`e oqip inp opicar ,cgia oi`iln oey`xd xc`e hay opicarc ikid ikc .`ln dil zcarc xeairc `gxi icdal ,xqg dil ciare ,`hiiwc Ð

ycg cg ztqen ik `dc ,dpyd y`xl dpyd y`x oia `ziy edl eed Ð iccd icda oixiqg ixz opicar `l i` ,miyly dpy xeairc oeike ,dyng Ð zxaern dpy dzid

.spd meia rlwine ,oixiqg rax` `hiiwa edl eed jklid .inei ixz dpyd y`xl dil zxg`n Ð `zy igxi lr `lnïðéòåîùàì àúà àðéðî íéøçàoxcqkc oeik :dinza Ð

!drax` `l` dfl df oia oi`c `prci `linne ,jxevl ycgd z` oixarn oi` :xninl edl irai` ikde .drax` `l` dfl df oia oi`c `hiyt ,edl zi`[ïì òîùî÷ àä]Ð

ycwl devnc meyn ,edxarz jgxk lr Ð miyly meia icdq ez` `lc `kid la` ,epnfa d`xpy ycga ilin ipd :`pin` ded jxevl ycgd z` oixarn oi` :ixn` ded i`

.micr it lr'åë ïì òîùî à÷.dpald zi`xp `l elit`e ,dfl df oia mini drax` :jcia hewp `pniq i`dc ,rnyn ikdc Ðéòùã àîåé àëéàäåxzac inp idp ,xnelk Ð

clenl df clen oiac .`piiteh `nei cg ith mipy ylylc ,iryc `nei `ki` `dc .gqtl gqt oia dheyt dpya mini dyng `ki`c oipnif edin ,mixg` ilf` dpald zeclen

.cg` mei `vnz Ð zery dpeny dpy lkl ,mipy ylyl `v ,miwlg dyye miray ze`n dpenye zery dpenye mini drax` `ki` d`ad dpyïéðù ïéúìúã àîåéåÐ

,drya miwlg mipenye sl` ixdy .dpy miylyl mei `vnz ,dyye miray ze`n dpeny lkn drax`e miyy ze`n dpeny `v dyye miray ze`n dpenyd on ixdy

.cg` mei ody ,zery rax`e mixyr Ð drax`e miyy ze`n dpeny miylyl ixd Ð zery rax` drax`e miyy ze`n dpeny dyng aeygáøã àäì øáñ ìàåîù óàå
àðåä.opicar inp oi`iln dpenyc Ðíéàéìî íäéðùixde ,oxcqk lr mini ipy ztcer dpy `vnp Ð mi`iln dyrz m` ,xii`e oeeygxn oebk (mipy) oixiqgd on mdipy Ð

.dyye miyng ze`n yly `idïéøéñç íäéðùze`n yly `id ixde ,oxcqkn mini ipy dxiqg dpy z`vnp Ð oixiqg dyrz m` ,oeiqe eilqk oebk ,oi`ilnd on mipy Ð

.oi`iln `ipnz opicar `nl` .drax`e miyng ze`n yly oxcqke ,mipye miyngäîçä úåîéë øéæð éðéøäze`n yly zexifp dpen Ð dngd zeni oipnk xn`y (e`) Ð

.dynge miyyàðåä áøë äì øáñ éáø óàå.mi`iln dpeny opicar :xn`c Ðùãç äàøðå.dpyd y`x zeriaw meia ,epnfa ixyz dpal Ðäîú éáø äéäådidy itl Ð

.mini dyly zeriawd enicwd ixdy ,mini dyly dpald xg`l
øåáéòå
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éðù.exeair xe`l Ð xqg cg`e `ln cg` .oqipa xyr dyy Ð spd meil mixiqg

miyly meic ,cg`e miyly meil epiidc (exeairc) exeair xg`y lil :yexit

`edy oqipa xyr dray ea rxi`y mei eze`a `ed oqipa cg`e.gqtl iyily mei

óåñzxaern dpy dzidy oebk Ð 'ek dl zgkyn `l spd meia mixg`l seq

xeair epiyrc oeike ,miyly dxeaire

cg` ycg xqgl epl yi Ð mei miylyn dpy

.spd meia ogky` jkl ,uiwd ly minilydn

äùòîd`xpe mixqg dryz iax dyre

meia ixyz clen Ð epnfa ycg

epiyr j`id :dinz iax dide .dpyd zeriaw

iax :yexit ?epnfa ycg d`xpe mixqg dryz

meia did cwzy`c clene reaiwc xeaq

dpy rawede ,mixqg dryz dyre ,iriay

dn itl ,dinz did ok lre .oey`x meia

meia clende reaiwd cwzy`c xeaqy

mei cr oica did `l dpyd ok m` Ð iriay

xg` mini dyly dpald d`xz `lc ,iriax

`ny :epa oerny iax eiptl xn` .reaiwd

,miyly dpy xeaire ,dzid zxaern dpy

`zlz lc .mi`ln mdipy epiyr cwzy`e

dpy :yexit .dizkec` dil mwe `zlz icda

dryzd epiyry ef dpy dzid zxaern

meia reaiwd did cwzy` i`ce ,mixqg

zxaern ef dpy epiyry ici lre ,iriay

xg`ziy oica did Ð miyly dpy xeaire

,mini dyy cwzy` lyn reaiwd dpyd

yly iax dyry ici lre ,iriax meia rawie

cwzy`e .oey`x meia dpyd rawed mixqg

reaiwl clend micwe ,mi`ln mdipy epiyr

cwzy`c clend rxi`e ,mini ipy cwzy`c

zg`e mixyr iying zicy ike ,iyily meil

clend iedc ,ryze mipeny ze`n yng

meia dzr d`xp jkle ,oey`x meia `zyd

clend micw cwzy` dxe`kle .reaiwd
mein
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ðä íBéa àlà äìç úøöò ïéàäìç äðMä Làø ïéàå ,ó ¥£¤¤¨¨¤¨§¤¤§¥Ÿ©¨¨¨¨
ðä íBéa Bà àlà,àleòì àîìLa ;Bøeaéò øBàì Bà ó ¤¨§¤¤§¦¦§¨¨§¨
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øñç ïäéðL dì¯ðä íBéaøñç ãçàå àìî ãçà ,ó ¨§¥¤¨¥§¤¤¤¨¨¥§¤¨¨¥

,ïéøaeòî ïðéãáò :øîàc àðeä áøì àlà ,Bøeaéò øBàì§¦¤¨§©¨§¨©¨§¦©§¨¦
!Bøeaéò øBà øBàì úçkLîc ïéðîéæ àä¯Cì øîà ¨¦§¦§©§©©§¦¨©¨
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äðL øeaéòå ,úøaeòî äðL äúéäL ïBâk :àiLøLî áø©§¨§¦¨§¤¨§¨¨¨§¤¤§¦¨¨
ìLdì zçkLîc ,àçøé éãäáì àçøé ìc ;íBé íéL §¦©©§¨§©£¥©§¨§©§©©§¨

ðä íBéaíéøçà :àáøì äáäà øa àcà áø déì øîà .ó §¤¤£©¥©©¨©©£¨§¨¨£¥¦
?ïðéòeîLàì àúà àðéðî¯àìc ,ïì òîLî à÷ àä ¦§¨¨£¨§©§¦©¨¨©§©¨§¨

é÷úî .äiàøä ét ìò Lc÷ì äåöî ïðéòa:àðéáø dì ó ¨¥©¦§¨§©¥©¦¨§¦¨©§¦¨¨¦¨
!éðL ïéúìúc àîBéå éòLc àîBé àkéàäå¯déúéìc ïåék §¨¦¨¨§¨¥§¨¦§¨¦§¥¥¨§¥¥

áøk dì øáñ ìàeîL óàå .áéLç à÷ àì ,àzL ìëa§¨©¨¨¨¨¥§©§¥¨©¨§©
ìMî äúeçt äðáì úðL ïéà :ìàeîL øîàã ,àðeäL ¨§¨©§¥¥§©§¨¨§¨¦§

ìL ìò äøéúé àìå ,íBé íézLe íéMîçå úBàîúBàî L ¥©£¦¦§©¦§Ÿ§¥¨©§¥
ïéàìî íäéðL ?ãöék àä ,íBé äMLå íéMîçå¯ïéøéñç íäéðL ,äML¯àìî ãçà ,íéðL ©£¦¦§¦¨¨¥©§¥¤§¥¦¦¨§¥¤£¥¦§©¦¤¨¨¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oikxr(oey`x meil)

dpeny miyery dpyna x`ean `ped ax zrcly ,lirl x`azd
,miyer oi` mi`ln dpeny s` `ler zrcle ,dpya miycg mi`ln
yxey z` zyxtn `xnbd .xg` ote`a dpynd z` yxit ok lre

:mzwelgnéâìôéî÷ éàîa,`lere `ped axaxc` yceg ini oipn §©¨¦§§¦§
l sqepd `edy oey`xäðL øeaéò.ewlgpänk ,àéðúcini md ¦¨¨§©§¨©¨
l mitiqeny ycegdìL ,äðL øeaéòíéL`pz zhiy `id ef ,mei ¦¨¨§Ÿ¦

la` .`nw,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømiyerbeq lk eze`LãBç ©¨¦§¤©§¦¥¥¤
l`ilnb oa oerny oaxk `ped ax xaeqe .`ln oiae xqg oia ,`edy
zxaern dxary dpyd dzidy ote`a dpynd z` cinrd ok lre
dpeny ef dpya zeyrl xyt` df ote`ay ,xqg xeaird yceg dide
did `l ok lre ,`nw `pzk xaeq `ler la` .lirl x`eank ,mi`ln
xeaird yceg ezhiyl ixdy ,df ote`a dpynd z` yxtl leki
jkitle ,mi`ln dpeny miyer oi` mlerl ok m`e ,`ln mlerl

.xg` ote`a dpynd z` yxtl gxked
:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy `ld ¥¦¥

,`ziixaaa àlà äìç úøöò ïéàdze`a ea lgy reaya mei eze` ¥£¤¤¨¨¤¨§
dpyðä íBéó.oqipa f"h `edy ezaxwde xnerdäðMä Làø ïéàå ¨¥§¥Ÿ©¨¨

a Bà àlà äìçea lgy reayd meiðä íBéó,el mcwy xnerdBà ¨¨¤¨§¨¥
Bøeaéò øBàì.xii` '` mei ea lgy reayd mei eze`a epiid ,oqip ly §¦

äðBîL øîàã àleòì àîìLamiycgïéøéñçdpyaïðéãáòla` ¦§¨¨§¨§¨©§¨£¥¦¨§¦©
dpenydì úçkLî ,ïðéãáò àì ïéøaeòîdpeny da eyry dpya §¨¦Ÿ¨§¦©©§©©¨

,dngd zenia sqep ycege minybd zenia sqep yceg exqige mixqg
z` eyreïäéðL[mi`ln zeidl dxcqk dpya mkxcy oeiqe elqk] §¥¤
ycegl,øñçdixg`ly dpyd y`x legiyaea lgy reayd mei ¨¥§
ðä íBéódiycg eidy dxcqk dpyae .xnerdøñç ãçàå àìî ãçà ¨¥¤¨¨¥§¤¨¨¥

dpyd y`x legi ,`ln oeiq dideBøeaéò øBàìlgy reayd meia - §¦
ipy caln xg` meia dpyd y`x lg oi` mlerl la` .xii` '` ea
miycgd lr mlerl mitiqen oi` `ler zhiyl oky ,el` mini

.mi`ln drayn xzei eidi `ly ick ,dngd zeniay mi`lndàlà¤¨
ïðéãáò øîàc àðeä áøìmiycg dpeny mbïéøaeòî,dpyaàä §©¨§¨©¨§¦©§¨¦¨

úçkLîc ïéðîéæ`edy reaya meia mb dpyd y`x legiy dløBàì ¦§¦§©§©©§
Bøeaéò øBàir lil xg`ly dlild -,xii` '` `edy oqip ly exea ¦

mi`ln miycg dpeny miyeryk ixdy .xii` 'a ea lgy meia xnelk
ini lr mei cer sqepy `vnpe ,uiwd iycgn md mkezn drax`

:`xnbd zvxzn .sqep meia dpyd y`x xg`zne ,uiwdáø Cì øîà̈©¨©
å ,àðeäik,àçéð éî àleòì`weec ezhiyl mb `ldäðBîLmiycg ¨§§¨¦¦¨§¨
mi`lnäòáL àä ,ïðéãáò àìc àeämi`ln,ïðéãáòixde §Ÿ¨§¦©¨¦§¨¨§¦©

miyerykäòáLmi`lnàåúéña ïðéãáò àìc ïéðîéæz` [sxega-] ¦§¨¦§¦§Ÿ¨§¦©§¦§¨
sqepd `lnd ycegdïðéãáòåelàèéé÷a,[uiwa-]àäådf ote`a §¨§¦©§©§¨§¨

äåä`edy reayd meia dpyd y`x ea lgy meidBøeaéò øBà øBàì £¨§¦
.oqip lyàlàgxkdaépî àäzhiyk ,ef `ziixa.àéä íéøçà ¤¨¨©¦£¥¦¦

ïéà ,íéøîBà íéøçà ,àéðúcreayd ini oeayga yxtdúøöò ïéa §©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤
ef dpy lyúøöòì,dixg`ly dpyd lyåokïéàyxtdLàø ïéa ©£¤¤§¥¥Ÿ

äðMädfäðMä Làøì,eixg`lyíàå ,ãáìa íéîé äòaøà àlà ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨©§¨¨¨¦¦§©§¦
úøaeòî äðL äúéäly yxtd mdipia didiäMîçmlerly .mini ¨§¨¨¨§¤¤£¦¨

epzpyn ixack `le ,oibexiql xqg cg`e `ln cg` yceg miyer
dpeny e` draye mi`ln dyng e` drax` mb minrtl miyery
zxvr ly reayd mei wgxzn mzhiyl jkitl .jtidl oke mixqg
eyry zxaern dpyae ,mini drax`a dpyl dpyn dpyd y`x lye
ly reayd mei wgxzn ,mixqg draye mi`ln dpnn miycg dyy
dpyd y`x legi `l mlerl j` .sqep meia dpyd y`x lye zxvr

.oqip ly exeair xe` xe`l
`ld :`xnbd dywn aeyíéøçàì óBñ óBñmbðä íBéaàì ó ©£¥¦§¨¥Ÿ

dì úçkLîoeiqe oqip mlerl mzhiyl ixdy ,dpyd y`x legiy ©§©©¨
y`x legi mlerl ok m`e ,mixqg lel`e fenze xii`e mi`ln a`e
mei xg`l cg` mei `edy ,xii` '` ea lgy reayd meia dpyd

:`xnbd zvxzn .spd mei ea lgy reayd,àéLøLî áø øîàitl mb ¨©©§¨§§¨
,spd meia dpyd y`x ea legiy ote` epyi mixg`eäðL äúéäL ïBâk§¤¨§¨¨¨

efå úøaeòîyceg z` eyrøeaéòdìL äðLàçøé ìc .íBé íéL §¤¤§¦¨¨§Ÿ¦©©§¨
àçøé éãäáìyceg cbpk uiwd iycgn `ln cg` yceg xqd - §©£¥©§¨

,`lnd xeairdcdzrndì úçkLîdpyd y`x legiyamei §©§©©¨§
ea lgy reaydðä íBé.ó ¨¥

:mixg` ixac seb z` yxtl zxfeg `xnbdøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©
,àáøì äáäàike,ïðéòeîLàì àúà àðéðî íéøçàdid `l ixd ©£¨§¨¨£¥¦¦§¨¨£¨§©§¦©

zeidl jixv oeayg it lry yceg mixarn oi`y `l` xnel mdl
oiae zxvrl zxvr oiay rcp `linne ,xaca jxev yiy elit`e ,xqg
:`xnbd zvxzn .reay ini drax` ly yxtd mlerl yi dpyd y`x

ïì òîLî à÷ àä,mixg`ïðéòa àìcl,äiàøä ét ìò Lc÷ì äåöî ¨¨©§©¨§Ÿ¨¦©¦§¨§©¥©¦¨§¦¨
oi`y wx mixne` eid m`y .oeayg it lr ycegd z` ycwl yi `l`
,mdixaca miyxtn epiid ,jxevl elit` xqgd ycegd z` mixarn
,miylyd meia dpald z` e`xy micr e`ay ote`a wx `ed oky
meia dpald dz`xp `l m` la` .jxevl elit` eze` mixarn oi`y
yceg miyere ,xgnl `l` `ad ycegd z` miycwn oi` ,miylyd
ycwl devn yi oky ,xqg zeidl eilr oeayg it lry elit` `ln df
zxvrl zxvr oia oi`' exn` ok lr .oeayg it lr `le dii`xd it lr
`ln cg` yceg miyer mlerly rnyn jkny ,'mini drax` `l`
miycwn ,miylyd meia dpald dz`xp `l m` elit` ,xqg cg`e

.xqg zeidl ie`xd ycega miylyd mei z`
:mixg` ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àðéáø dì óji` ©§¦¨©¦¨

,cala mini drax` zxvrl zxvr oia yiy mixg` exn`àkéàäå§¨¦¨
éðL ïéúìúc àîBéå éòLc àîBécg` mei epyi mipy yly icn ixde - ¨§¨¥§¨¦§¨¦§¥

ze`n ylyl dpy lka zetqepy zeryd dpeny ici lr sqepy
sqepy cg` mei epyi dpy miyly icne ,dpyd zeni drax`e miyng
recne .dpyd zenil dpy lka zetqepd dryd iwlg e"rzz ici lr

.cala mini drax` `l` odipia oi`y exn`
:`xnbd zvxzndéúéìc ïåékel` mitqep minilàzL ìëa,[dpy-] ¥¨§¥¥§¨©¨
áéMç à÷ àìzxvrl zxvr oia oi`' exn` `le ,el` mini mixg` Ÿ¨©¦

mze` z` da oi`y dlibx dpya `l` 'cala mini drax` `l`
.mini

:lirl d`aedy `lere `ped ax zwelgnl zxfeg `xnbdóàå§©
,àðeä áøk dì øáñ ìàeîLmi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y §¥¨©¨§©¨

.dpyaìMî äúeçt äðáì úðL ïéà ,ìàeîL øîàcúBàî L §¨©§¥¥§©§¨¨§¨¦§Ÿ¥
ìL ìò äøéúé àìå ,íBé íézLe íéMîçåäMLå íéMîçå úBàî L ©£¦¦§©¦§Ÿ§¥¨©§Ÿ¥©£¦¦§¦¨

,ãöék àä .íBéeid m` ,mixqg md dxcqk dpyay miycg ipy ¨¥©
ïéàìî íäéðLda yiy `vnpe ,mi`ln miycg dpeny ef dpya yi §¥¤§¥¦

e miyng ze`n ylyäMLmd dxcqk dpyay miycg ipye .mei ¦¨
eid m` ,mi`lnïéøéñç íäéðL,mixqg miycg dpeny ef dpya yi §¥¤£¥¦

miyng miyly oipnl dler `idy `vnpeeíéðLlk eid m`e .mei §©¦
mxcqk dpyd iycg,øñç ãçàå àìî ãçàze`n miyly da yi ¤¨¨¥§¤¨¨¥

e miyngäòaøà.mei ©§¨¨
:`ziixan `ped axe l`eny ixac lr `iyew d`ian `xnbd,éáéúéî¥¦¥

xn`y in ,`ziixaa epipy `ldúBîék øéæð éðéøäzpyänçä,ixd £¥¦¨¦¦©©¨
`edìL úeøéæð äðBîúBîé ïéðîk ,íéîé äMîçå íéMLå úBàî Lzpy ¤§¦§Ÿ¥§¦¦©£¦¨¨¦§¦§©§

.änçäxifp ipixd xn` m`eúBîékzpy,äðálä`ed ixdäðBî ©©¨¦©§¨¨¤
ìL úeøéæðúBîé ïéðîk íéîé äòaøàå íéMîçå úBàî Lzpy.äðálä §¦§Ÿ¥©£¦¦§©§¨¨¨¦§¦§©§©§¨¨
àúéà íàå,`ped ax ixack mi`ln miycg dpeny za dpal zpy §¦¦¨

dì úçkLîc ïéðîéæe miyngze`nylylydpyäMLic recne ,mei ¦§¦§©§©©¨¦¨
:`xnbd zvxzn .mei drax`e miyng ze`n yly ly zexifpa el

ì øçà Clä íéøãða,íéðL áBøå íãà éða ïBLoi` mipyd aexae ¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨§¨¦
miyng ze`n yly oda yie ,mixaernd miycgd lr mitiqen
.dpalzpylyminid oipn `eddf mc` ipa oeyla ok lre ,mei drax`e

:`ped axk xaeqd `pz d`ian `xnbdàðeä áøk dì øáñ éaø óàå§©©¦¨©¨§©¨
.dpya mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`yäNòå äNòî ,àéðúc§©§¨©£¤§¨¨

äòLz (àðeä áøk) éaømiycgíéøéñç,zg` dpyaez`f lka ©¦§©¨¦§¨£¥¦
LãBç äàøðdixg`ly ixyz ly [dpald yecig-]Bpîæa-meia ¦§¨¤¦§©

.dpyd y`x ea rawpy,øîBàå déîz éaø äéäåy okzi ji`eðéNò §¨¨©¦¨¥©§¥¨¦
äòLzmiycgå ïéøéñçoiicr,Bpîæa LãBç äàøðda did `l ixde ¦§¨£¥¦§¦§¨¤¦§©

el did ok m`e ,cala mei cg`e miyng ze`n yly `l` ef dpya
.dpyd y`x xg`l mini dyly xg`zdl ixyz clenlåéðôì øîà̈©§¨¨

éaø øa ïBòîL éaø,epaäúéä úøaeòî äðL ànLdpy,ef ©¦¦§©©¦¤¨¨¨§¤¤¨§¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oikxr(ipy meil)

åycegäðL øeaéòoa `ln didìLíéLok enke ,meiã÷zLéà §¦¨¨§Ÿ¦¤§¨©
eðéNòz`íäéðLoebk ,mixqg md dxcqk dpyay miycg ipy z`] ¨¦§¥¤

[xii`e oeygxnàúìz éãäáì àúìz ìc ,ïéàìîzyly z` xqd - §¥¦©§¨¨§©£¥§¨¨
mi`lnd miycgd zyly cbpk ef dpy ly mixqgd miycgd
zngn mini dylya df dpyd y`x zncwd cbpk ,xnelk .mixen`d
meyn mini dylya xg`zn `ed ixd ,mixqgd miycgd zyly
ef dpy xeair yceg mdy] mi`lnd miycgd zyly ztqez

,[zncewd dpydn mi`lnd miiycgdeå`vnpdpyd y`xydéì í÷ §¨¥
dézëeãa.ixyz clen meia ie`xd [enewna-] §§¥
déì øîà,epa oerny iaxl iaxìàøNé øðxi`n jpidy ,dz` ¨©¥¥¦§¨¥

ok` ,minkg ipir z` jixaca,äåä ïkdpyae ,zxaern dpyd dzide ¥£¨
ax ixack xaq iax mby epl ixd .mi`ln miycg dpeny eid dxary

.dpya mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y ,`ped

äðùî
ziaa dilke dpibpl mirbepd mipic x`ye mipiipna zwqer epzpyn

.ycwnd
Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéàea erwziy mei oi` - ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨

.ycwna zexvevga zeriwz zg`e mixyrn zegtdkeqa x`eanke
(:bp)ryz ,dxfrd ixry zgizt zra zeriwz yely mirwez eidy

ikqp zrya ryze ,xgy ly cinzd oaxw ikqp jeqip zrya zeriwz
,zg`e mixyr ixd ,miiaxrd oia ly cinzdìò ïéôéñBî àìå§Ÿ¦¦©

äðîLe íéòaøàdpenye mirax`n xzei ea yiy mei oi`e -zeriwz ©§¨¦§Ÿ¤
minia ,mde ,zereawd zeriwz lr mitiqen eidy mini eidy .ycwna
axrae ,zeriwz ryz cer mirwez eid sqen oaxw miaixwn eidy
.zeriwz dxyr mizy cer eid zekeqd bgae ,zeriwz yy cer zay
mirax`l ribn zeriwzd oipn did zekeqd bgay zay axrae

.dpenye
idyk ,okelapa mipbpn my eide ,oaxwd lr mei lka mixy miield e

,xnf ipin x`yeíéìáð éðMî ïéúçBt ïéàmipbpn ipyn ezgti `l - ¥£¦¦§¥§¨¦
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øNò íéðLminid oipnk xyr mipy cr siqedl milekiy ,mililg §¥¨¨

.gafnd iptl lilga mipbpny
äkî ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáe[obpn-]çaænä éðôìmpyi - ¦§¥¨¨©¨¨¤¨¦©¤¦§¥©¦§¥©

zxiy zra gafnd iptl lilga mipbpn mday dpya mini xyr mipy
,md el`e .oaxwd lr llddúèéçLaoaxwïBLàø çñtdrax`a ¦§¦©¤©¦

dhigyd zrya dxfra lldd z` mi`xew eid oqipa xyreide
ililga mipbpnm.xnfd ilk x`y oiaúèéçLáeoaxw,éðL çñt ¦§¦©¤©¥¦

,lldd z` mi`xew eid dhigyd zryae ,xii`a xyr drax`aíBéáe§
úøöò ìL áBè íBéáe ,çñt ìL ïBLàøä áBè,[zereayd bg-] ¨¦¤¤©§¤£¤¤

âçä éîé úðBîLáemini x`yae .mini xyr mipy ixd [zekeq ly-] ¦§©§¥¤¨
miizlvn ,milapa `l` mililga mipbpn eid `l miield zxiy zrya

.zexepike
:ycwnd ziaa lilgd zpibpl mirbepd mitqep mipic dpey dpynd

äkî äéä àìå[obpn-]áeaàalilga -úLçð ìLieyrd - §Ÿ¨¨©¤§©¤§Ÿ¤
,zyegpnäð÷ ìL áeaàa àlà,lelg urn ieyrd lilga -éðtî ¤¨§©¤¨¤¦§¥
BìBwLdpwn ieyrd lilg lyáøò.xzei÷ìçî äéä àìåmiiqn-] ¤¨¥§Ÿ¨¨©£¦
[oebipdéãéçé áeaàa àlà,xzei e` mililg ipy my eidy s`y - ¤¨§©§¦¦

mixg`d on xzei zvwna jix`n mdn cg` did÷éìçî àeäL éðtî¦§¥¤©£¦
äôé.cgi mlek eniiqiyn xzei d`p cigi lilga meiqy - ¨¤

eéä íéðäë éãáòåpnd el`el` ,xnfd ilka mipb.øéàî éaø éøác §©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦
e,øîBà éñBé éaøn eid mipbpnde íéøât úéa úçtLîzgtynnúéá ©¦¥¥¦§©©¥§¨¦¥

àéøtöe ,mdizegtyn zeny e`xwp jk -eéä íeàîòî`xwp jk - ¦§©¨¥£¨¨
e ,mnewnäpeäëì ïéàéOîeidy iptn ,mdizepa z` e`yp mipdkdy - ©¦¦¦§¨

e .miqgein mil`xyi,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaømipbpndíiåì ©¦£¦¨¤©§¦§¥§¦¦
,eéä.ycwnd ziaa obpl mileqt mil`xyi la` ¨

àøîâ
zg`e mixyrn zget epi` mei lka zeriwzd oipny dpyna epipy

:`xnbd jkn dwiqn .dpenye mirax` lr dler epi`eàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ
äãeäé éaøk,dcedi iax zhiyk zkled dpi` epzpyn -éaø ,àéðúc §©¦§¨§©§¨©¦

òáMî úBçôé àì [úçBtä] øîBà äãeäézeriwzd eay meid - §¨¥©¥Ÿ¦§¦¤©
,rayn zegt eidi `l xzeia zehrndéñBnäå]éñBé àì(å) [óìò ó §©¦Ÿ¦©

äøNò LLyyn xzei eidi `l xzeia zeaxd zeriwzd eay meide - ¥¤§¥
iwzdy .dxyrmipen epzpynl ,driwz lkay driwzde drexzd dr

.zg`k oze` mipen dcedi iaxle ,zeriwz ylyk oze`
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa:`xnbd zx`an .opaxe dcedi iax §©¨¦§§¦

àéä àãç äòé÷úe äòeøz ,äòé÷z øáñ äãeäé éaøopi` ozyly - ©¦§¨¨©§¦¨§¨§¦¨£¨¦
,od zg` devn xnelk ,zg` driwz `l`.zg`k oze` mipeneïðaøå§©¨¨

ãeçì äòé÷úe ãeçì äòeøúe ãeçì äòé÷z éøáñon zg` lk - ¨§¦§¦¨§§¨§§¦¨§
oeayga cegl zg` lk mipene `id dnvr ipta devn ylyd

.zeriwzd
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàî.zg` devn ody xaeqy ©©£¨§©¦§¨
:`xnbd zx`anáéúkzra zexvevgd zriwz iabl (d i xacna) §¦

xacna zepgnd zriqpäòeøz ízò÷úe'mipgd zFpgOd Erqpe §©§¤§¨§¨§©©£©Ÿ¦
,'dncwåokáéúë(e i my)'ebe zipy drExY mYrwzE'eò÷úé äòeøz ¥§¨§§¦§©§¤§¨¥¦§¨¦§§

'mdirqnl,(íëì).drexz iabl driwz oeyla dxezd zynzyny §©§¥¤¨¤
,driwz drexzle drexz driwzl z`xewy jkne,dpéî òîL§©¦¨

àéä àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷zdrexze driwzy o`kn gken - §¦¨§¨§¦¨£¨¦
.od zg` devne cg` xac od ixd driwze

:`xnbd zl`eyïðaøå,od zg` devn ozylyy micnel mpi`y §©¨¨
:`xnbd zx`an .ef oeyl exiaqi cvikàeää,weqtd oeyla weicd - ©

àúàc àeä äéøçàì äèeLôe äéðôì äèeLôìepcnll `a `ed - ¦§¨§¨¤¨§¨§©£¤¨©£¨
drexz mirwez xy`kydriwze diptl dheyt driwz rewzl jixv

'drexz mzrwze' xn`py dnn ,`id zernynde .dixg`l dheyt
ixd 'erwzi drexz' xn`py dnne ,driwz drexzl mcewy ixd
.`id dnvr ipta devn odn zg` lk j` ,driwz drexzd xg`ly

:`xnbd zxxaneäééîòè éàî ïðaøå:`xnbd zx`an .áéúëc §©¨¨©©§©§¦§¦
(f i xacna)'eòéøú àìå eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe' ,xy`k - §©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ¨¦

`la driwz ici lr elidwdl yi mrd l` xacl dvex epiax dyn
,drexzCzòc à÷ìñ éàåyøîà ,àéä àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z §¦¨§¨©§¨§¦¨§¨§¦¨£¨¦¨©

äåöîc àbìt ãéáò àðîçøivg zeyrl dxezd devzy okzid - ©£¨¨£¦©§¨§¦§¨
devn `id drexz `la driwz ixd zg` devn ozyly m`y ,devn

.dievg
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøådn ,od zg` devn ozylyy xaeqy §©¦§¨

y xiaqi dcedi iax :`xnbd daiyn .ef dgked lr dpriàðîéñ¦¨¨
àeä àîìòadevn ly driwz dpi` ldwd z` lidwdl ef driwz - §¨§¨

.eldwie e`eaiy mrl oniql `l` ,dxezay zeriwz x`yk
a xen`d itl :`xnbd zxxan,opaxe dcedi iax zhiyàìæà ïàîk- §©¨§¨

jled in zhiykïéà ,àðäk áø øîàc àäwiqtdle zedylïéa ¨§¨©©©£¨¥¥
äòeøúì äòé÷zdixg`y driwzl drexz oiae ,dixg`yàìå §¦¨¦§¨§Ÿ

,íeìk:`xnbd zx`an .zg` zaa ozeyrl yi `l`ïàîk,in enk - §§©
äãeäé éaøkoi` okle ,od zg` devn zeriwzd zyelyy xne`y §©¦§¨

.devn ly cg` dyrn rvn`a wiqtdl
:`xnbd dywnàèéLt`pdk ax jledy `ed xexae heyt `ld - §¦¨

:`xnbd zayiin .jka yi yecig dne dcedi iax zhiyaàîéúc eäî©§¥¨
y `xnbd yecig `lnl` xn`z `ny -àéúà ïðaøk eléôà- £¦§©¨¨¨§¨

ipta devn ylyd oian driwz lky xaeq zn`ay ,eixac mikled
xn`y dne ,wqtd df oi` zhren dwqtd wiqtd m`e ,`id dnvr
xzei ,epiid] i`cn xzei ddyi `ly ezpeek 'drexzl driwz oia oi`'
,drexzl driwz oia [zeriwzd zyly lk zriwz zkynpy onfd on

úBòé÷z òLz òîL ,øîàc ,ïðçBé éaøcî é÷etàìedpyd y`x ly §©¥¦§©¦¨¨§¨©¨©¥©§¦
,íBia úBòL òLúa,driwzl driwz oia dry wiqtdyàöéici §¥©¨©¨¨

dpi` zhren dwqtde opaxk `pdk ax xaeq mlerl la` .daeg
.wqtdïì òîLî à÷opaxk xaeq epi`y eprinydl `xnbd d`a - ¨©§©¨

.wqtd `id ixd zhren dwqtd s`y eixac zpeeke ,dcedi iaxk `l`
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,ezpeek `id jk zn`a ile`e - §¥¨¨¦©¦

`y.od zeevn ylyy opaxk xaeqe ,cala daexn wqtd wiqtdl oi
:`xnbd zayiinéàî ,ïk íàoeyld `id dn -,'íeìk àìå' ¦¥©§Ÿ§
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למשך סעמוד קכס



קכז oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

íéùìù äðù øåáéòåoeygxn mi`iln odipy epiyr cwzy`e ,`ln cg` jl ixd Ð

ediicdal `zyd dxqg ik ,jkld .oxcqk lr xzei oi`ln dyly jl ixde Ð xii`e

.dizkeca dil mw Ð dylyìàøùé øð.minkg ipir xi`n dz`y Ðäðùîíéøùò
úåòé÷ú úçàå"lilgd" wxta dkeq zkqna edl yxtn zeriwz dpenye mirax`e Ð

.(a,bp)íéìáð éðùî.miel ipyl Ðàìå
äùù ìò ïéôéñåî.`nrh yxtz` `l Ð

ïéìéìç éðùî.frla y"liinlw* = lilg Ð

øùò íéðù ìò ïéôéñåî àìåoivex eid m` Ð

mini xyr mipy cbpk ,xyr mipy oiyer eid

.gafnd iptl dkn lilgdyäëîeidy Ð

awpd lr erav`a dkne ,lilga miawp

.lewd z` mirpdlïåùàø çñô úèéçùáÐ

lldd oixew eidy ,oqipa xyr drax`a

cinz"a opixn`ck ,dhigy zrya dxfra

.(`,cq migqt) "hgypáåáà.lilg epiid Ð

.ikd yxtn `xnbae÷ìçî äéä àìåÐ

ribn didyk .icigi aea`a `l` ,miiqn

mililgd on cg`d did dnirpd meiql

g edfy ,xg`d zwizy xg`l jix`nweli

Ð welig .cg`k mdipy eniiqiyn xzei dti

.dnirpl dnirp oia wlgny ,meiq epiid

mield eide ,df xiy did daxwd zryae

xyr mipy oze`a lldd z` dta mixxeyn

eid mini x`yae .millgn mililgde ,mini

xiy eze` did xiyde ,zexepike lvlve milap

zaya cg` :(`,`l) dpyd y`xa yxetnd

ipyae ,xenfnd lke "d`elne ux`d 'dl" Ð

.mlek oke ,"lledne 'd lecb" Ðíéðäë éãáòå
åéä.lilga miknd mze` Ðíéøâôä úéá

àéøôö úéáå.dgtynd my ÐíåàîòîÐ

.mewnd myäðåäëì ïéàéùîåeid mipdk Ð

.eid oiqgein mil`xyiy ,odizepa oi`yep

àøîâïéúéðúîzg`e mixyr aiygwc Ð

`lc ,zeriwz dpenye mirax`e zeriwz

driwz lkl aiyg `w oizipznc .dcedi iaxk

lk jl oi`e ,dytp itp`a drexz lkle

.dixg`le diptl dheyt driwz oi`y drexz

drexze driwz aiyg `w `l dcedi iaxe

zg`e mixyr jl ixd Ð `cg `l` driwze

mirax`e ,dcedi iaxl ray ocic `pzc

.dcedi iaxl dxyr yy ocic `pzc dpenye

äòåøú íúò÷úåixw drexzl `nl` Ð

."drexz" driwzle ,"driwz"äèåùôì
äéøçàìå äéðôìdheyt `wtp `kdnc Ð

,"drexz" xcde "mzrwze" aizkc ,diptl

(i xacna) aizkc Ð dixg`l dheyte

`cg lk mlerle ."erwzi" xcde "drexz"

.dytp itp`a devnàîìòá àðîéñoniql Ð

.devn meyl e`le ,eldwiyíåìë àìåÐ

diptly dheyt oia wiqtie `dyi `ly

,dixg`ly dheytl drexzd oiae ,drexzl

.efl ef zekenq zg` zaa `l`äãåäé éáøë
.iweqt` ira `le ,edpip devn `cg :xn`c Ð

ïðáøë åìéôàdyric e`l "oia oi`" i`de Ð

miizpia ddyi `ly `l` ,jk lk zekenq

.i`cn xzeiïðçåé éáøãî é÷åôàìåxn`c Ð

ly ylye zepexkf ly ylye zeikln ly yly zeriwz ryz rny :dpyd y`x iab

.`vi Ð zg`e zg` lk oia dry ddyy ,zery ryza zexteyíåìë àìårnyn Ð

.oaxw `kilc meyn ,oizipzna aiyg `l dkepg ini dpeny .wiqti `l llk
éîé
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ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr dyng zicy ikc ,zery yy iyily mein

iyily meia did clend cwzy`c oeik :wcwcl yie .envr [oey`x] meia clend d`xp

clend mcw `ld ?iying mei cr reaiw [xg`zi`e] (cg i`e) mi`ln dpeny dyr ji`

dpy dze`yk `l` mi`ln dpeny opicar `lc opiwq` lirle ,reaiwl mini ipy

cg m` ik micwn `lc jk rx`zne ,zxaern

xacd did eyexitl ok m`e .reaiwl `nei

xg` iyily meia did clendy ,cwzy`

mei cr zi`xp `le zery dxyr dpeny

cg wx reaiwl clend zii`x mcw `le ,iriax

dying opicy ikc :`aeh dyw ok m`e .`nei

lr ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr

meia ef dpyd didi ,dxyr dpeny iyily mei

meia did reaiwde ,zery dxyr yng ipy

dn itl mb ?epnfa ycegd d`xp ji`e Ð cg`

mcew epi` m` ied `l micwnc ,lirl yxitc

lekie ,meiay zepexg` zery dxyr dpeny

yyl iyily meia clend cwzy`c zeidl

Ð iriax mei cr zi`xp `l laa ipale ,zery

yng zg`e mixyr dyng zicy ikc izk`

,zery yy iyily lr ryze mipeny ze`n

,zery ylye ipy meia `zyd clend ied

yceg d`xp `nye !epnfa ied `l izk`e

ixw reaiw xg`y meiac ,`weec e`l epnfa

clend cg` mei xegi` liayac ,"epnf" dil

ediizrc` e`lc ,melk jka oi` Ð reaiwl

reaiwc ezxgnl clendyk jkld ,iypi`c

.reaiwc `neia enkùézia" :oiqxeby mixtq

"mixbtd zia" :oiqxeby yie ,j"nqa "qixbtd

weqte (`"t) `ztqeza aezk oke ,m"na

."mixbtd wnrd" (`l dinxi)

úçåôädcedi iaxl Ð rayn zegti `l

dray m` ik zeriwz `kil xn`c

iygdriwzdrexz driwzcmeynÐdriwz a

"oiwilcn dna" wxt zaya xn`c `de .zg`

zeriwz dyy zay axr oirwez eidy (a,dl)

`l` ied `l Ð dk`lnd on mrd lhal ick

driwzl aiygwc ,dcedi iaxc `ail` izxz

hwp yy `l` .zg` driwz driwz drexz

driwz drexz driwz opiayge ,opaxc `ail`

.zeriwz dylyaïéàdrexzl driwz oia

xn`wc dcedi iaxk `z`cwiqneÐmelk `le

ikde .driwz `cg driwz drexz driwz

d`xp o`kne .zeriwzd wiqtdl xeq`c ,opaxl

,zeriwzl mixay oia wiqtdl xeq`c iaxl

lili ilelie gpb igepb [i`] ol `wtqn `dc

drexze mixay miyer ep` jkle ,iccd icda

wiqtdl xeq`e ,wtqn driwz cga iccd icda

zeyrl leki `le drexza qp`p m`e .odipia

xefgi Ð qpe` mey iptn e` egex xvew iptn

xeq`c rnyn o`kn .iax el dcede ,mixayl

opixn`c `de .driwzl driwz oia wiqtdl

driwzd [opixn`c] oiwiqtn eidy (my) zaya

,zecyay mrd lhal ick dzid dpey`xd

ip`y Ð 'ek dizeiepge xird lihadl diipy

zg` lk zeidl ick ok mepwzc oeik ,mzd

aiygw wqtd e`l Ð cg` xacl oniq zg`e

.diläðåîùÐ xyr dryz edl eed f`c ,gqt axr aiyg `lc `d Ð mini xyr

.dil aiyg `l ycwna `l` ied `lc meyn

äðåîùmixne` oi` mini x`yae :yexit Ð lldd z` oda xneb cigidy mini xyr

eze` oixew la` ,eze` oixneb oi` mini x`ya :iyextl `kilc .llk eze`

daeg oi`c rnynÐ opixn` `lc gqtae opixn`c bga `py i`n :xn`wc `d oke .llk ycg y`xa oixne` oi`c xaeqc rnynÐ `nil cren ixwi` ycg y`x :xn`wcn .belica

bdpn :xn` ,iblcnwc rnyc oeik ,edpiweqt`l xaqw ,ycg y`xa `lild exwc edpifg laal rlwi` ax :(a,gk) ziprz zkqnc jda rnyn oke .gqtae ycg y`xa llk exne`l

lkne .mini xyr dpenya enk daeg epi`e ,`nlra bdpn `l` epi`Ð eze` mixne` ep`y dn i`ce ,ok m`e .llk eze` mixne` eid `ly xeaq did axyrnynÐmdicia mdizea`

,daegdid`ly oiadllekididcinÐ eiptl ekxa`lyaxd`xycin ,ok`lm`c .eilr oikxany (oeikc) edpiweqt`lxaqcjdrnynjkc ,eilrjxal jixvcmz epiaxxne`mewn
`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

ìL äðL øeaéòåìc ,ïéàìî íäéðL eðéNò ã÷zLéà ,íéL §¦¨¨§¦¤§©©¨¦§¥¤§¥¦©
øð :déì øîà .déúëeãa déì í÷å àúìz éãäáì àúìz§¨¨§©£¥§¨¨§¨¥§§¥£©¥¥

.äåä ïk ,ìàøNéäðùîúçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà ¦§¨¥¥£¨¥£¦¥¤§¦§©©
ïéà .äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî àìå ,Lc÷na úBòé÷z§¦©¦§¨§Ÿ¦¦©©§¨¦§Ÿ¤¥
ïéúçBt ïéà .äML ìò ïéôéñBî àìå ,íéìáð éðMî ïéúçBt£¦¦§¥§¨¦§Ÿ¦¦©¦¨¥£¦
øNò íéðLáe .øNò íéðL ìò ïéôéñBî àìå ,ïéìéìç éðMî¦§¥£¦¦§Ÿ¦¦©§¥¨¨¦§¥¨¨
çñt úèéçLa :çaænä éðôì äkî ìéìçä äðMa íBé©¨¨¤¨¦©¤¦§¥©¦§¥©¦§¦©¤©
,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéå ,éðL çñt úèéçLáe ,ïBLàø¦¦§¦©¤©¥¦§¨¦¤¤©
äkî äéä àìå .âçä éîé úðBîLáe ,úøöò ìL áBè íBéáe§¤£¤¤¦§©§¥¤¨§Ÿ¨¨©¤
BìBwL éðtî ,äð÷ ìL áeaàa àlà ,úLçð ìL áeaàa§©¤§¤¤¨§©¤¨¤¦§¥¤
àeäL éðtî ,éãéçé áeaàa àlà ÷lçî äéä àìå ;áøò̈¥§Ÿ¨¨§©¥¤¨§©§¦¦¦§¥¤
éaø ;øéàî éaø éøác ,eéä íéðäë éãáòå .äôé ÷éìçî©£¦¨¤§©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦
,íBàîòî àøtéö úéáe íéøât úéa úçtLî :øîBà éñBé¥¥¦§©©¥§¨¦¥¦¨¨¥¥©
:øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ;äpeäëì ïéàéOî eéä̈©¦¦¦§¨©¦£¦¨¤©§¦§¥

.eéä íiåìàøîâ,àéðúc ;äãeäé éaøk àìc ïéúéðúî §¦¦¨©§¦¦§¨§©¦§¨§©§¨
éñBé àì ,òáMî úBçôé àì :øîBà äãeäé éaøLL ìò ó ©¦§¨¥Ÿ¦§¦¤©Ÿ¦©¥

äòeøz äòé÷z :øáñ äãeäé éaø ?éâìtéî÷ éàîa .äøNò¤§¥§©¨¦©§¦©¦§¨¨©§¦¨§¨
äòeøúe ãeçì äòé÷z :éøáñ ïðaøå ,àéä àãç äòé÷úe§¦¨£¨¦§©¨©¨§¦§¦¨§§¨
:áéúk ?äãeäé éaøc àîòè éàî .ãeçì äòé÷úe ãeçì§§¦¨§©©§¨§©¦§¨§¦
òîL ,"íëì eò÷úé äòeøz" :áéúëe ,"äòeøz ízò÷úe"§©§¤§¨§¦§¨¦§§¨¤§©

.àéä àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z :dpéî¯,àeää ?ïðaøå ¦¨§¦¨§¨§¦¨£¨¦§©¨©©
,ïðaøå .àúàc àeä äéøçàì äèeLôe äéðôì äèeLôì¦§¨§¨¤¨§¨§©£¤¨©£§©¨©
àìå eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe" :áéúëc ?àîòè éàî©©§¨¦§¦§©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ
àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z Czòc à÷ìñ éàå ,"eòéøú̈¦§¦¨§¨©§¨§¦¨§¨§¦¨£¨

?äåöîc àbìt ãéáò àðîçø øîà ,àéä¯?äãeäé éaøå ¦¨©©£¨¨£¥©§¨§¦§¨§©¦§¨
:àðäk áø øîàc àä àìæà ïàîk .àeä àîìòa àðîéñ¦¨¨§¨§¨§©¨§¨¨§¨©©¨£¨
.äãeäé éaøk ?ïàîk ,íeìë àìå äòeøúì äòé÷z ïéa ïéà¥¥§¦¨¦§¨§Ÿ§§©§©¦§¨

¯!àèéLt¯é÷etàìe ,àéúà ïðaøk eléôà :àîéúc eäî §¦¨©§¥¨£¦§©¨©¨§¨§©¥
úBòL òLúa úBòé÷z òLz òîL :øîàc ïðçBé éaøcî¦§©¦¨¨§¨©¨©¥©§¦§¥©¨

íBiá¯.ïì òîLî à÷ ,àöé¯!éîð éëä àîéàå¯íà ©¨¨¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¦
äkî äðMa íBé øNò íéðL" ?"íeìë àìå" éàî ,ïk¥©§Ÿ§§¥¨¨©¨¨©¤
úà ïäa øîBb ãéçéå ìéàBä ?éðä àðL éàî .'åëå "ìéìça¤¨¦©§¨¨¥¦§¨¦¥¨¤¤
:÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc .ìlää©©¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨
äðBîL :ìlää úà ïäa øîBb ãéçiäL íéîé øNò äðBîL§¨¨¨¨¦¤©¨¦¥¨¤¤©©¥§¨
ìL ïBLàøä áBè íBéå ,äkeðç éîé äðBîLe ,âçä éîé§¥¤¨§¨§¥£¨§¨¦¤
íéøNò äìBbáe .úøöò ìL ïBLàøä áBè íBéå ,çñt¤©§¨¦¤£¤¤©¨¤§¦
íéîé éðLe ,äkeðç éîé äðBîLe ,âçä éîé äòLz :ãçàå§¤¨¦§¨§¥¤¨§¨§¥£¨§¥¨¦
àðL éàî .úøöò ìL íéáBè íéîé éðLe ,çñt ìL íéáBè¦¤¤©§¥¨¦¦¤£¤¤©§¨
ïðéøîà àìc çñta àðL éàîe ,àîBé ìk ïðéøîàc âça¤¨§¨§¦©¨¨©§¨©¤©§¨¨§¦©

ìë

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

ערכין.  פרק שני - אין נערכין דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oikxr(ipy meil)

àîBé ìk:`xnbd zx`an .oey`x aeh meia wx `l`âçcbg ini - ¨¨§¨
zekeqdïäéúBðaø÷a ïé÷eìçoaxwa miaixwny mixtdy ,dfn df £¦§¨§§¥¤

,mixt xyr drax` miaixwn oey`xd meia ,miklede mihrnzn meid
,envr ipta bgk aygp mei lke ,d`ld oke xyr dyly ipyd meia

la` ,mly lld mei lka mixne` okleïé÷eìç ïéà çñôc§¤©¥£¦
ïäéúBðaø÷a.oey`xd aeh meia wx mly lld mixne` okle ,dfn df §¨§§¥¤

.[mlyd] lldd z` mda mi`xew oi`y minid x`ya dpc `xnbd
zxin`l mxebd `ed meid eze`l cgeind oaxw m` :`xnbd zl`ey

if` ,llddäéúBðaø÷a ä÷eìçc úaLda yiy ,reayd zeni x`yn ©¨©£¨§¨§§¤¨
,sqen oaxwàîéì:`xnbd zayiin .lldd z` da exn`i -àì ¥¨Ÿ
ãòBî éøwéà.lld da mixne` oi` okle ,'cren' diexw zay oi` - ¦§¥¥

e :`xnbd zl`ey'ãòBî' éøwéàc LãBç Làø`) dki`a aezky itk Ÿ¤§¦§¥¥
,yceg y`x lr aezkd zpeeke ,'crFO ilr `xw' (eh.àîéìzayiin ¨¨¨©¤¥¨

yceg y`x :`xnbdäëàìî úéiNòa Lécwéà àìycwzp `l - Ÿ¦©¦©£¦©§¨¨
mixne` dk`ln xeqi`a eycwzpy mini wxe ,dk`ln ziiyr xeqi`a

,lldd z` mdaáéúëc,dle`bd lr diryi z`eapa (hk l diryi) ¦§¦
'âç Lc÷úä ìéìk íëì äéäé øéMä'mkl didi el`bz eay meid - ©¦¦§¤¨¤§¥¦§©¤¨

gqtd bg lil `edy ,'bg ycwzd lil'a enk llde dxiy ly mei
rnyn 'ycwzd' oeylne .lld ea mixne`yyâçì Lce÷îä äìéì- ©§¨©§¨¤¨

,oey`x gqt lil oebke dk`ln ziiyr xeqi`a ycwzpyäøéL ïeòè̈¦¨
,lldd z` ea xnel jixv -ådlilâçì Lce÷î ïéàLxeqi`a §¤¥§¨¤¨

,dk`lnäøéL ïeòè ïéàoi` 'cren' `xwp yceg y`xy s` okle , ¥¨¦¨
.lld ea xnel

ae :`xnbd zl`eyc íéøetékä íBéå äðMä LàømbãòBî eøwéà Ÿ©¨¨§©¦¦§¦§¥
dxezaåmb.àîéì ,äëàìî úéiNòa Lecwéàoi` :`xnbd zayiin §¦©©£¦©§¨¨¥¨

lldd z` mda mixne`eøîà ,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc íeMî¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨§
äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¦§¥¨

äøéL íéøîBà ìàøNé ïéà[lld-]éðôìíBéáe äðMä Làøa E ¥¦§¨¥§¦¦¨§¨¤§Ÿ©¨¨§
ïäì øîà ,íéøetkä,d"awdikeøLôàyCìîmiklnd ikln ©¦¦¨©¨¤¤§¨¤¤

d"awdïéçeút íéúî éøôñå íéiç éøôñå ïécä àqk ìò áLBé¥©¦¥©¦§¦§¥©¦§¦§¥¥¦§¦
,éðôì äøéL íéøîBà ìàøNéå ,åéðôì,dgnye lld ini el` oi`y §¨¨§¦§¨¥§¦¦¨§¨©

.lld mda xnel ie`x oi`e ,cgte d`xi ini `l`
`l` lldd z` mixne` oi`y lirl dwiqdy dn lr `xnbd dywn

:dk`lna mixeq`e 'cren' mi`xwpd miniaéëä àìc ,äkeðç àäå- §¨£¨§Ÿ¨¦
,dxeza cren `xwp `lyéëä àìåxeqi`a ycwzd `l mbe - §Ÿ¨¦

,dk`lnøîà÷åzayiin .lldd z` ea mixne` ok it lr s`e - §¨¨©
lldd z` ea mixne`y dn :`xnbd`edàqéð íeMîd`cede lld - ¦¦¨

.micrend x`ya enk 'cren' cvn df oi`e ,ea dyrpy qpd lr
:`xnbd zl`eyàqéð àkéàc íéøet,qp ea dyrpy -,àîéìs` ¦§¦¨¦¨¥¨

:`xnbd zayiin .dkepga enke ,cren epi`y,÷çöé éaø øîàoi` ¨©©¦¦§¨
,mixeta lld mixne`äøéL íéøîBà ïéàL éôì[lld-]ñð ìò §¦¤¥§¦¦¨©¥

Lrxi`,õøàì äöeça.ux`l uega did mixet qpe ¤§¨¨¨¤
é÷úîL ñðc ,íéøöî úàéöé éøäå ,÷çöé øa ïîçð áø dì órxi` ©§¦¨©©§¨©¦§¨©£¥§¦©¦§©¦§¥¤

ìlä ïðéøîàå ,àeä õøàì äöeçadpey :`xnbd zvxzn .df qp lr §¨¨¨¤§¨§¦©©¥
,ux`l dvega erxi`y miqip x`yn mixvn z`iviãò ,àéðúãk¦§©§¨©

eñðëð àlLeqpkpy mcew -úBöøàä ìk eøLëeä ,õøàì ìàøNé ¤Ÿ¦§§¦§¨¥¨¨¤§§¨¨£¨
äøéL øîBì,mda rxi`y qp lrla`eñðëpMîl`xyiàì ,õøàì ©¦¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ

äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeämiqip lr `l` ,mda rxi`y qp lr §§¨£¨©¦¨
`ymixvn z`ivi qp okle ,cala l`xyi ux`a erxidqipkl mcwy

eqpkpy xg`l didy mixet qpe ,lld eilr mixne` l`xyi ux`l
.lld eilr mixne` oi` l`xyi ux`l

:sqep uexiz,øîà ïîçð áøuega dyrpy qp lr lld mixne` ©©§¨¨©
meyn `ed mixeta lld mixne` oi`y dne ,ux`lydúéiø÷ly §¦¨¨

,qpd ihxt lk da exn`py dlibndàìélä àéä Bæzxin` `id ef - ¦©¥¨
.rxi`y qpd lr d`cedde lldd

uega eyrp mdipyy s` mixetl gqt oia xg` welig wlgn `ax
:ux`líúä àîìLa ,øîà àáøitl lld xnel xyt` ,gqta - ¨¨¨©¦§¨¨¨¨

llda mixne` ep`y''ä éãáò eììä'ernynae ,(` biw milidz)àìå' ©§©§¥§Ÿ

,'äòøô éãáòla` ,drxt icar ep` oi`y gaye d`ced jka yiy ©§¥©§Ÿ
àëäepiid m`y ,qpd lr lldd z` xnel mileki ep` oi` ,mixeta - ¨¨

mixne`,''ä éãáò eììä'ernynae,'LBøåLçà éãáò àìå'oekp `l ©§©§¥§Ÿ©§¥£©§¥
,xacd didixdyïðà LBøåLçà éãáò ézkàicar oiicr - ©©¦©§¥£©§¥£©

el`bp wx `l` ,zexigl m`ived `l qpd ,xnelk ,epgp` yexeyg`
.miigl dzinn

:`xnbd zl`eyøîàc ïîçð áøìelld mixne` oi`y mrhdy §©©§¨§¨©
itl `ed mixetay,àìélä àéä Bæ dúéiø÷lr lld mixne` zn`ae §¦¨¨¦©¥¨

,ux`l dvegay qp,àéðúäyeñðëpMîl`xyieøLëeä àì õøàì ¨©§¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§
äøéL øîBì úBöøà ìk:`xnbd zvxzn .mda rxi`y qp lrlk edf ¨£¨©¦¨

la` ,mznc` lr l`xyiy onfeìbL ïåéklaal l`xyi ux`neøæç ¥¨¤¨¨§
ïBLàøä ïøézéäìx`ya eyrpy miqip lr mb lld mixne`y §¤¥¨¨¦

dne ,lld ea xnel jixv dide ,laa zelba did mixet qpe ,zevx`d
.dlelid ef dz`ixwy cvn `ed mixne` oi`y

lilga obpnd :dpyna epipy.'åëå úLBçð ìL áeaàa äkî äéä àìŸ¨¨©¤§©¤§¤
:`xnbd ddnzçúteixac `pzd,ìéìçaipyn oizget oi`' xn`y ¨©§¨¦

'oililgíéiñîeeixac,áeaàa.'aea`a dkn did `l' xne`y §©¥§©
:`xnbd zayiináeaà eðééä ìéìç eðééä ,àtt áø øîàlilg - ¨©©¨¨©§¨¦©§©

,cg` xac md aea`edéì éø÷ éànàåaea`l `pzd,ìéìçmeyn §©©¨¥¥¨¦
déì÷ éìçcwezn elewy -.lilg `xwp ef oeylne ,drinyl axre ©£¦¨¥

:ycwna dpibpd ilk iabl exn`py mixac d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
àäéä ÷c ,äéä ÷ìç ,Lc÷na äéä áeaeizeptcae ,äéä äð÷ ìL- ©¨¨©¦§¨¨¨¨¨©¨¨¤¨¤¨¨

.lelg urnålilg eze`äLî úBîéîepiax,äéäezpibp lew dide §¦Ÿ¤¨¨
.axreäetéöå ,Cìnä äeö[lilgd z`-]áøò BìB÷ äéä àìå ,áäæ ¦¨©¤¤§¦¨¨§Ÿ¨¨¨¥

,dligzakäéäL úBîk áøò BìB÷ äéäå ,Béetö úà eìèðmcew ¨§¤¦§¨¨¨¥§¤¨¨
.edetivy

okeìeöìö[miizlvn-],Lc÷na äéäeBìB÷ äéäå ,äéä úLBçð ìL ¦§¨¨©¦§¨¤§¤¨¨§¨¨
.áøòdid dyrnî ïéðneà eàéáäå ,íéîëç eçìLå ,íbôðåxird ¨¥§¦§©§¨§£¨¦§¥¦¨¦¥

eäeðwúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìà,mipne`dáøò BìB÷ äéä àìå £¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§§Ÿ¨¨¨¥
.dligzak.äéäL úBîk áøò BìB÷ äéäå ,Bðewéz úà eìèð̈§¤¦§¨¨¨¥§¤¨¨

oke,Lc÷na äúéä úLzëîeäLî úBîéîe ,äúéä úLBçð ìL ©§¤¤¨§¨©¦§¨¤§¤¨§¨¦Ÿ¤
íéîNaä úà úîhôî äúéäå ,äúéäz` da miyzek eid - ¨§¨§¨§¨§©¤¤¤©§¨¦

ici lre ,lelv lew dzceara drinyn dzide ,zxehwl mipnnqd
nyad z` dgiayne znhtn dzid lewdlewdy ,gix mda zpzepe mi

.minyad z` giayndid dyrneäîbtúð,zyzkn dze`eàéáäå ¦§©§¨§¥¦
úîhôî äúéä àìå ,äeðwéúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìàî ïéðneà¨¦¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§¨§Ÿ¨§¨§©¤¤

äúéäL Bîk.dligzak dlew zpzep dzid `ly -dðewéz úà eìèð §¤¨§¨¨§¤¦¨
.äúéäL Bîk úîhôî äúéäå§¨§¨§©¤¤§¤¨§¨

:zyzknde lvlvd oipra `ziixad dkiynnéðL elàd,íéìë ¥§¥¥¦
ïBLàø Lc÷nî eøéizLð,zecrd okynn -íäì äéä àìå ,eîbtúðå ¦§©§¦¦§¨¦§¦§©§§Ÿ¨¨¨¤

äëeøà,`txn -íäéìòåel`a `veik migaeynd zyegp ilk lr - £¨©£¥¤
[zyzknde lvlvd]ãåã øîà(dn f '` mikln),ycwnd ilk iabl ¨©¨¦

okynl dyn inia eyrpy milkd enk eide ,jlnd dnly dyry
'ebe milMd lM z`e' ,zecrd'èøBîî úLçðeyrp milkd lk - §¥¨©¥¦§¤§¨

p oke .c`n wc zyegpnz`e' ,milkd mze` iabl (fh c 'a i"dc) xn`§¤
'ebe dUr mdilM lM'[÷eøî] (÷øåîî) úLçðeyrp milkd lk - ¨§¥¤¨¨§¤¨

.widan zyegpn
,el`d milkk ok mb eid `xfr iniaeøîBà àeä íäéìòå(fk g `xfr) ©£¥¤¥

áäöeî úLçð éìëe',daFh'[áäfk] (áäæî) úBãeîç íéðLd`xn - §¥§Ÿ¤§¨¨§©¦£©¨¨
.adf ilk enk milkd miaeyge ,aedv zyegpd

zeceng mipy' aezkd xe`iaa l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd
ewlgp :'adfkìàeîLe áøilk eidy weqta xn`py dn yexita ©§¥

,'adfk zeceng mipy' zyegpdãçàå ãçà ìk ,øîà ãçilkn ©¨©¨¤¨§¤¨
didy ,c`n gaeyn did zyegpdìe÷Leieeyaáäæ ìL íéðLk ¨¦§©¦¤¨¨

.ezenk,øîà ãçåweqtd yexit `l` ,jk ick cr migaeyn eid `l §©¨©
,`edíäéðLzyegp ilk ipy -áäæ ìL ãçàk ïéìe÷L.mzenk §¥¤§¦§¤¨¤¨¨

:ef drck zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdóñBé áø éðzyexita ¨¥©¥
,weqtdíäéðL,zyegpd ilkn mipy -.áäæ ìL ãçàk ïéìe÷L §¥¤§¦§¤¨¤¨¨
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oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

íäéúåðáø÷á ïé÷åìç âçä éîé.oiklede oihrnzn bgd ixtc Ðéø÷éà ùãç ùàø
ãòåî:(`,hk) ziprz zkqnc iriax wxtae ,"cren ilr `xw" :(` dki`) aizkc Ð

."cren ilr `xw" :aizkc ,deiln iieln `zy `eddc fenzøéùä.lld Ðùãå÷î
.dk`ln ziiyra Ðäúééø÷.dlibnd z`ixw Ðäéì÷ éìçã.renyl elew wezn Ð

÷ìç.selw Ð÷ã.dwc eclib ,y"apih1* Ð

ìöìömlewe ,df iab lr df oikn milk ipy Ð

.y"apv2* odl oixewe ,dwcúà úîèôî
íéîùáä.zxhwd ipnnq oiyzek eid day Ð

dti minyad znhtne ,lelv dlew dide

:(a,e) zezixka opixn`ck ,gix oda zpzepe

,"ahid wcd ,wcd ahid" xne` wgeyd

.minyal dti lewdyíéìë éðùlvlv Ð

.zyegp zyzkneèøåîîoilekiy ,wc Ð

.eltwl÷øåîî.h"pyiiel3* ,llw Ðíééðù
.zeyzkn ipye milvlv ipy ÐøñéàëáÐ

.xqi`k agx my raep `edy oiirnd itìà
íëç ììäúé`l` dpi` eznkgy Ð

it lr oey`x ycwn ilky itl ,zlwlwn

:(gk ` minid ixac) aizkc ,eyrp dxeabd

zk`ln lk likyd ilr 'd cin azka lkd"

."zipazdàðãâøåâ àìáè ñéìååãøäbef Ð

.`"hilwyi`4* mixewy ,lapireúà ááøòîå
äîéòðä.miiqn df lew didyk ÐäôéøâîÐ

`ede ,l"icee5* ,gafnd oyc z` oitxeb day

.sk oirk
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,(a,ci) zekxac ipy wxt yixc jdn rnyn oke .ekxay dpin rny `l` .bdpn `l`

wxtl wxt oia ,lldd oda xneb cigidy mini xyr dpeny `zklid :`ax xn`wc

elit` Ð lldd oda xneb cigid oi`y mini .wqet epi` Ð wxtd rvn`a ,wqet Ð

iptn ,eze ?xaca `ki` dwqtd i`n ,eilr oikxan oi` m`e .wqet wxtd rvn`a

dil `irai` `l o`k cre .wiqti inp zeyx

inc `le !ceakd iptne d`xid iptn `l`

dkeq) "daxre alel" wxt xn`wc i`dl

ilin ipd Ð opikxan `l `bdpn` (a,cn

d`ixw` la` ,daxr enk ,bdpnc lehlh

mzd xn`wc `de .xity oikxan bdpnc

`l cigi :`pz (a,gk) ziprzc iriax wxta

oi` cigi :yexit .xneb ligzd m`e ,ligzi

.belicae xneb ligzd m`e ,ligzdl jixv

bdpnn epiid Ð oiaiig xeaivc rnyn

edpiweqt`l xaqc ax :dyw zvwe .`nlra

mbe ,ezexwl oiaiig xeaivc `kd `ipzd Ð

l`ppg epiaxe !ligzdyk xneb inp cigi

ligzd m`e ,dkxaa ligzi `l cigi :yxit

epiaxc) hewp mewn lkne .xneb dkxaa

cigil jxal aehc ,jcia [mz epiaxc] (oeyny

,exn`l aiiegn oi` i`cec idpc .dligza inp

oi` Ð jkl envr wiwfny xg`n mewn lkn

lr zekxan miypdy enk .dlhal dkxa df

it lr s` ,dlhal epi`y alel zlihp

oi`e ,elhil ze`yx md mewn lkn ,zexehtc

.wqt .dlhal dkxa df

åøîàl`xyi oi` dn iptn zxyd ik`ln

dpyd y`xa jiptl dxiy mixne`

dn iptn :xn`w `l la` Ð mixetikd meiae

ik`lny rnyn .dxiy mixne` ep` oi`

epiax xne` jkle .dxiy mixne` zxyd

oi` mixetikd meiae dpyd y`xac ,wgvi

."ex`ti miaexke exxeyi zeigde" blcljiiy]

[mcewd cenra dpynlïéàmixyrn oizget

yxtne Ð mei lka ycwna zeriwz zg`e

ryze ,mixry zgiztl dyly :(a,bp) dkeqa

dxiy mixne` mield eidy .xgy ly cinzl

lkl ,miwxt dyly ea dide ,mikqp zrya

.erwze erixde erwz wxt

[mcewd cenra dpynl jiiy]àìåoitiqen

`nrh yixtzi` `l :i"yx yxit Ð dyy lr

lr oitiqen `le .mililg ipyn oizget oi`

lilgy mei xyr mipy cbpk Ð xyr mipy

.dkn

jiiy][mcewd cenra dpynl[ïéà]oizget

okecd lr oicnerd miel xyr mipyn

,milapl mipy .dxiy mixne`yk mei lka Ð

.xyr mipy ixd Ð lvlve ,zexepik dryze

.miel `le oda mirwez mipdk zexvevg izye

ipye :(a,bl) cinzc `xza wxt opz ikde

izye ,mialgd ogley lr micner mipdk

mixepik ipznl mzd yg `le .mcia zexvevg

`ly itl Ð mililge`l` mipdka eid

oa yiwde :mzd ipzwc ,dyw zvwe .miela

.hwp ediipin `cgc ,uxize !lvliva `fx`

íäéìòåyxit Ð hxenn zyegp cec xn`

edin .mda `iveny zyegp lr :qxhpewd

:opiqxb ikdc ,wgvi epiaxl d`xpe ?"cec xn` mdilre" xn`w i`ne ."wexn zygp" :aizk (c a) minid ixacae ,"hxenn zygp" :aizkc miklna `nlra `xw i`dc ,dyw

."[wexn] (wxenn) zyegp hxenn zygp" `xw xn` mdilreñéìååãøädpicne xira oilecxr" :dax ziy`xaa yi oke .m"na "mileecxd" :iaxl d`xpe .i"yx qixb j"nqa Ð

.aber ly mebxz edf "mileecxd" .o"epa ztlgzn m"n ,xnf ilk ipin mde ,"oileecxd" enk "oileecxr" :yexit ."dktdpäôéøâîoitxeby :qxhpewa yxit Ð ycwna dzid

.xiy ly zg`e oycl zg` ,eid zetixbn ipin ipyc ,yxtl d`xp `l` !xnf ilk dzid `dc ,dywe .oycd da
`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

âçc ?àîBé ìk¯çñôc ,ïäéúBðaø÷a ïé÷eìç¯ïéà ¨¨§©£¦§¨§§¥¤§¤©¥
.ïäéúBðaø÷a ïé÷eìç¯!àîéì äéúBðaø÷a ä÷eìçc úaL £¦§¨§§¥¤©¨©£¨§¨§§¤¨¥¨

¯."ãòBî" éø÷éà àì¯"ãòBî" éø÷éàc LãBç Làø ¨¦§¦¥Ÿ¤§¦§¦¥
!àîéì¯øéMä" :áéúëc ,äëàìî úéiNòa Léc÷éà àì ¥¨¨¦§¦©£¦©§¨¨¦§¦©¦

âçì Lce÷îä äìéì ,"âç Lc÷úä ìéìk íëì äéäé¦§¤¨¤§¥¦§©¤¨©§¨©§¨¤¨
.äøéL ïeòè ïéà âçì Lce÷î ïéàLå ,äøéL ïeòè¯ ¨¦¨§¤¥§¨¤¨¥¨¦¨

Lec÷éàå "ãòBî" eø÷éàc ,íéøetékä íBéå äðMä LàøŸ©¨¨§©¦¦§¦§¥§¦§
!àîéì ,äëàìî úéiNòa¯øîàc ,eäaà éaøc íeMî ©£¦©§¨¨¥¨¦§©¦©¨§¨©

Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ,eäaà éaø©¦©¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨
íéøîBà ìàøNé ïéà äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø :àeä¦¤¨¦§¥¨¥¦§¨¥§¦

éðôì äøéL:ïäì øîà ?íéøetkä íBéáe äðMä Làøa E ¦¨§¨¤§Ÿ©¨¨§©¦¦¨©¨¤
éøôñå íéiç éøôñå ,ïécä àqk ìò áLBé Cìî ,øLôà¤§¨¤¤¥©¦¥©¦§¦§¥©¦§¦§¥
?éðôì äøéL íéøîBà ìàøNéå ,åéðôì ïéçeút íéúî¯ ¥¦§¦§¨¨§¦§¨¥§¦¦¨§¨©

!øîà÷å ,éëä àìå éëä àìc äkeðç àäå¯.àqéð íeMî §¨£¨§¨¨¦§¨¨¦§¨¨©¦¦¨
¯ïéàL éôì :÷çöé éaø øîà !àîéì àqéð àkéàc íéøet¦§¦¨¦¨¥¨¨©©¦¦§¨§¦¤¥

é÷úî .õøàì äöeçaL ñð ìò äøéL íéøîBàáø dì ó §¦¦¨©¥¤§¨¨¤¤©§¦¨©
äöeçaL ñðc ,íéøöî úàéöé éøäå :÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨©£¥§¦©¦§©¦§¥¤§¨

!ìlä ïðéøîàå ,àeä õøàì¯õøàì ìàøNé eñðëð àlL ãò :àéðúãk¯úBöøàä ìk eøLëeä ¨¤¤§¨§¦©©¥¦§©§¨©¤Ÿ¦§§¦§¨¥¨¨¤§§¨¨£¨
õøàì eñðëpMî ,äøéL øîBì¯dúéiø÷ :øîà ïîçð áø .äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeä àì ©¦¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§¨£¨©¦¨©©§¨¨©§¦¨¨

'ä éãáò eììä" ,íúä àîìLa :øîà àáø .àìélä àéä Bæ"¯eìlä ,àëä ,äòøt écáò àìå ¦©¥¨¨¨¨©¦§¨¨¨¨©§©§¥§Ÿ©§¥©§Ÿ¨¨©§
'ä éãáò¯!ïðà LBøåLçà éãáò ézkà ?LBøåLçà éãáò àìådúéiø÷ :øîàc ïîçð áøìe ©§¥§Ÿ©§¥£©§¥©©¦©§¥£©§¥£©§©©§¨§¨©§¦¨¨

õøàì eñðëpMî :àéðúä ,àìélä àéä Bæ¯!äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeä àì¯eìbL ïåék ¦©¥¨¨©§¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§¨£¨©¦¨¥¨¤¨
.ïBLàøä ïøézéäì eøæç!áeaàa íéiñîe ìéìça çút .'åëå "úLBçð ìL áeaàa äkî äéä àì" ¨§§¤¥¨¨¦Ÿ¨¨©¤§©¤§¤¨©§¨¦§©¥§©

áeaà :ïðaø eðz .déì÷ éìçc ?ìéìç déì éø÷ éànàå ,áeaà eðééä ìéìç eðééä :àtt áø øîà£©©©¨©§£¦©§©§©©¨¥¥¨¦©£¦¨¥¨©¨©©
,áäæ eäetéöå Cìnä äeö .äéä äùî úBîéîe ,äéä äð÷ ìL ,äéä ÷c ,äéä ÷ìç ,Lc÷na äéä̈¨©¦§¨¨¨¨¨©¨¨¤¨¤¨¨¦Ÿ¤¨¨¦¨©¤¤§¦¨¨
ìL ,Lc÷na äéä ìeöìö .äéäL úBîk áøò BìB÷ äéäå Béetö úà eìèð ,áøò BìB÷ äéä àìå§Ÿ¨¨¨¥¨§¤¦§¨¨¨¥§¤¨¨¦§¨¨©¦§¨¤
íéøöî ìL àiøãðñkìàî ïéðîeà eàéáäå íéîëç eçìLå ,íbôðå ,áøò BìB÷ äéäå ,äéä úLBçð§¤¨¨§¨¨¨¥§¦§©§¨§£¨¦§¥¦¨¦¥£¤§©§§¦¨¤¦§©¦
äúéä úLzëî .äéäL úBîk áøò BìB÷ äéäå Bðewéz úà eìèð ,áøò BìB÷ äéä àìå ,eäeðwzå§¦§§Ÿ¨¨¨¥¨§¤¦§¨¨¨¥§¤¨¨©§¤¤¨§¨
,äîbtúð .íéîNaä úà úîhôî äúéäå ,äúéä äùî úBîéîe ,äúéä úLBçð ìL ,Lc÷na©¦§¨¤§¤¨§¨¦Ÿ¤¨§¨§¨§¨§©¤¤¤©§¨¦¦§©§¨
úà eìèð ,äúéäL Bîk úîhôî äúéä àìå ,äeðwéúå íéøöî ìL àiøãðñkìàî ïéðîeà eàéáäå§¥¦¨¦¥£¤§©§§¦¨¤¦§©¦§¦§¨§Ÿ¨§¨§©¤¤§¤¨§¨¨§¤
àìå eîbtúðå ,ïBLàø Lc÷nî eøéizLð íéìë éðL elà .äúéäL Bîk úîhôî äúéäå dðewéz¦¨§¨§¨§©¤¤§¤¨§¨¥§¥¥¦¦§©§¦¦§¨¦§¦§©§§Ÿ
:øîBà àeä íäéìòå ,"÷øBîî úLBçð" ,"èøBîî úLBçð" :ãåc øîà íäéìòå ,äëeøà íäì äéä̈¨¨¤£¨©£¥¤¨©¨¦§¤§¨§¤§¨©£¥¤¥
íéðLk ìe÷L ãçàå ãçà ìk :øîà ãç ,ìàeîLe áø ."áäfî úBãeîç íéðL áäöî úLçð éìëe"§¥§¤ª§¨§©¦£¦¨¨©§¥©¨©¨¤¨§¤¨¨¦§©¦
ìL ãçàk ïéìe÷L íäéðL :óñBé áø éðz .áäæ ìL ãçàk ïéìe÷L íäéðL :øîà ãçå ,áäæ ìL¤¨¨§©¨©§¥¤§¦§¤¨¤¨¨¨¥©¥§¥¤§¦§¤¨¤
."íéiðL" :àlà ,"íéðL" éø÷éz ìà ,íéðL :øîàpL ,eéä íéiðL :øîBà ïúð éaø ,àéðz .áäæ̈¨©§¨©¦¨¨¥§¦¦¨¤¤¡©§©¦©¦§¥§©¦¤¨§¦¦
éãk eäeáéçøäå Cìnä äeö ,øqéàëa íéî çl÷î äéä çBìéL :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðz̈¥©¨¦§¤©§¦¥¦©¨¨§©¥©©¦§¨¦¨¦¨©¤¤§¦§¦§¥
ìläúé ìà" :øîàpM äî íéi÷ì ,íéî çl÷î äéäå ,eäeèòéîe eøæçå ,eèòîúðå ,åéîéî eaøúiL¤¦§©¥¨§¦§©£§¨§¦£§¨¨§©¥©©¦§©¥©¤¤¡©©¦§©¥
íéìBcøä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëå ."Búøeáâa øBaâ ìläúé ìàå Búîëça íëç̈¨§¨§¨§©¦§©¥¦¦§¨§¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¦
áaøòîe áøò BìBwL éðtî ,àðãbøeb àìáè :ééaà øîà ?íéìBcøä éàî .Lc÷na äéä àìŸ¨¨©¦§¨©¦§¦£©©©¥©§¨§§¨¨¦§¥¤¨¥§©§¥
,Lc÷na äúéä äôéøâî :ìàeîL øîà äðzî áø øîà àìéL øa àáø øîà .äîéòpä úà¤©§¦¨¨©¨¨©¥¨¨©©©¨¨¨©§¥©§¥¨¨§¨©¦§¨

äøùò

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

ערכין.  פרק שני - אין נערכין דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oikxr(ipy meil)

àîBé ìk:`xnbd zx`an .oey`x aeh meia wx `l`âçcbg ini - ¨¨§¨
zekeqdïäéúBðaø÷a ïé÷eìçoaxwa miaixwny mixtdy ,dfn df £¦§¨§§¥¤

,mixt xyr drax` miaixwn oey`xd meia ,miklede mihrnzn meid
,envr ipta bgk aygp mei lke ,d`ld oke xyr dyly ipyd meia

la` ,mly lld mei lka mixne` okleïé÷eìç ïéà çñôc§¤©¥£¦
ïäéúBðaø÷a.oey`xd aeh meia wx mly lld mixne` okle ,dfn df §¨§§¥¤

.[mlyd] lldd z` mda mi`xew oi`y minid x`ya dpc `xnbd
zxin`l mxebd `ed meid eze`l cgeind oaxw m` :`xnbd zl`ey

if` ,llddäéúBðaø÷a ä÷eìçc úaLda yiy ,reayd zeni x`yn ©¨©£¨§¨§§¤¨
,sqen oaxwàîéì:`xnbd zayiin .lldd z` da exn`i -àì ¥¨Ÿ
ãòBî éøwéà.lld da mixne` oi` okle ,'cren' diexw zay oi` - ¦§¥¥

e :`xnbd zl`ey'ãòBî' éøwéàc LãBç Làø`) dki`a aezky itk Ÿ¤§¦§¥¥
,yceg y`x lr aezkd zpeeke ,'crFO ilr `xw' (eh.àîéìzayiin ¨¨¨©¤¥¨

yceg y`x :`xnbdäëàìî úéiNòa Lécwéà àìycwzp `l - Ÿ¦©¦©£¦©§¨¨
mixne` dk`ln xeqi`a eycwzpy mini wxe ,dk`ln ziiyr xeqi`a

,lldd z` mdaáéúëc,dle`bd lr diryi z`eapa (hk l diryi) ¦§¦
'âç Lc÷úä ìéìk íëì äéäé øéMä'mkl didi el`bz eay meid - ©¦¦§¤¨¤§¥¦§©¤¨

gqtd bg lil `edy ,'bg ycwzd lil'a enk llde dxiy ly mei
rnyn 'ycwzd' oeylne .lld ea mixne`yyâçì Lce÷îä äìéì- ©§¨©§¨¤¨

,oey`x gqt lil oebke dk`ln ziiyr xeqi`a ycwzpyäøéL ïeòè̈¦¨
,lldd z` ea xnel jixv -ådlilâçì Lce÷î ïéàLxeqi`a §¤¥§¨¤¨

,dk`lnäøéL ïeòè ïéàoi` 'cren' `xwp yceg y`xy s` okle , ¥¨¦¨
.lld ea xnel

ae :`xnbd zl`eyc íéøetékä íBéå äðMä LàømbãòBî eøwéà Ÿ©¨¨§©¦¦§¦§¥
dxezaåmb.àîéì ,äëàìî úéiNòa Lecwéàoi` :`xnbd zayiin §¦©©£¦©§¨¨¥¨

lldd z` mda mixne`eøîà ,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc íeMî¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨§
äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¦§¥¨

äøéL íéøîBà ìàøNé ïéà[lld-]éðôìíBéáe äðMä Làøa E ¥¦§¨¥§¦¦¨§¨¤§Ÿ©¨¨§
ïäì øîà ,íéøetkä,d"awdikeøLôàyCìîmiklnd ikln ©¦¦¨©¨¤¤§¨¤¤

d"awdïéçeút íéúî éøôñå íéiç éøôñå ïécä àqk ìò áLBé¥©¦¥©¦§¦§¥©¦§¦§¥¥¦§¦
,éðôì äøéL íéøîBà ìàøNéå ,åéðôì,dgnye lld ini el` oi`y §¨¨§¦§¨¥§¦¦¨§¨©

.lld mda xnel ie`x oi`e ,cgte d`xi ini `l`
`l` lldd z` mixne` oi`y lirl dwiqdy dn lr `xnbd dywn

:dk`lna mixeq`e 'cren' mi`xwpd miniaéëä àìc ,äkeðç àäå- §¨£¨§Ÿ¨¦
,dxeza cren `xwp `lyéëä àìåxeqi`a ycwzd `l mbe - §Ÿ¨¦

,dk`lnøîà÷åzayiin .lldd z` ea mixne` ok it lr s`e - §¨¨©
lldd z` ea mixne`y dn :`xnbd`edàqéð íeMîd`cede lld - ¦¦¨

.micrend x`ya enk 'cren' cvn df oi`e ,ea dyrpy qpd lr
:`xnbd zl`eyàqéð àkéàc íéøet,qp ea dyrpy -,àîéìs` ¦§¦¨¦¨¥¨

:`xnbd zayiin .dkepga enke ,cren epi`y,÷çöé éaø øîàoi` ¨©©¦¦§¨
,mixeta lld mixne`äøéL íéøîBà ïéàL éôì[lld-]ñð ìò §¦¤¥§¦¦¨©¥

Lrxi`,õøàì äöeça.ux`l uega did mixet qpe ¤§¨¨¨¤
é÷úîL ñðc ,íéøöî úàéöé éøäå ,÷çöé øa ïîçð áø dì órxi` ©§¦¨©©§¨©¦§¨©£¥§¦©¦§©¦§¥¤

ìlä ïðéøîàå ,àeä õøàì äöeçadpey :`xnbd zvxzn .df qp lr §¨¨¨¤§¨§¦©©¥
,ux`l dvega erxi`y miqip x`yn mixvn z`iviãò ,àéðúãk¦§©§¨©

eñðëð àlLeqpkpy mcew -úBöøàä ìk eøLëeä ,õøàì ìàøNé ¤Ÿ¦§§¦§¨¥¨¨¤§§¨¨£¨
äøéL øîBì,mda rxi`y qp lrla`eñðëpMîl`xyiàì ,õøàì ©¦¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ

äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeämiqip lr `l` ,mda rxi`y qp lr §§¨£¨©¦¨
`ymixvn z`ivi qp okle ,cala l`xyi ux`a erxidqipkl mcwy

eqpkpy xg`l didy mixet qpe ,lld eilr mixne` l`xyi ux`l
.lld eilr mixne` oi` l`xyi ux`l

:sqep uexiz,øîà ïîçð áøuega dyrpy qp lr lld mixne` ©©§¨¨©
meyn `ed mixeta lld mixne` oi`y dne ,ux`lydúéiø÷ly §¦¨¨

,qpd ihxt lk da exn`py dlibndàìélä àéä Bæzxin` `id ef - ¦©¥¨
.rxi`y qpd lr d`cedde lldd

uega eyrp mdipyy s` mixetl gqt oia xg` welig wlgn `ax
:ux`líúä àîìLa ,øîà àáøitl lld xnel xyt` ,gqta - ¨¨¨©¦§¨¨¨¨

llda mixne` ep`y''ä éãáò eììä'ernynae ,(` biw milidz)àìå' ©§©§¥§Ÿ

,'äòøô éãáòla` ,drxt icar ep` oi`y gaye d`ced jka yiy ©§¥©§Ÿ
àëäepiid m`y ,qpd lr lldd z` xnel mileki ep` oi` ,mixeta - ¨¨

mixne`,''ä éãáò eììä'ernynae,'LBøåLçà éãáò àìå'oekp `l ©§©§¥§Ÿ©§¥£©§¥
,xacd didixdyïðà LBøåLçà éãáò ézkàicar oiicr - ©©¦©§¥£©§¥£©

el`bp wx `l` ,zexigl m`ived `l qpd ,xnelk ,epgp` yexeyg`
.miigl dzinn

:`xnbd zl`eyøîàc ïîçð áøìelld mixne` oi`y mrhdy §©©§¨§¨©
itl `ed mixetay,àìélä àéä Bæ dúéiø÷lr lld mixne` zn`ae §¦¨¨¦©¥¨

,ux`l dvegay qp,àéðúäyeñðëpMîl`xyieøLëeä àì õøàì ¨©§¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§
äøéL øîBì úBöøà ìk:`xnbd zvxzn .mda rxi`y qp lrlk edf ¨£¨©¦¨

la` ,mznc` lr l`xyiy onfeìbL ïåéklaal l`xyi ux`neøæç ¥¨¤¨¨§
ïBLàøä ïøézéäìx`ya eyrpy miqip lr mb lld mixne`y §¤¥¨¨¦

dne ,lld ea xnel jixv dide ,laa zelba did mixet qpe ,zevx`d
.dlelid ef dz`ixwy cvn `ed mixne` oi`y

lilga obpnd :dpyna epipy.'åëå úLBçð ìL áeaàa äkî äéä àìŸ¨¨©¤§©¤§¤
:`xnbd ddnzçúteixac `pzd,ìéìçaipyn oizget oi`' xn`y ¨©§¨¦

'oililgíéiñîeeixac,áeaàa.'aea`a dkn did `l' xne`y §©¥§©
:`xnbd zayiináeaà eðééä ìéìç eðééä ,àtt áø øîàlilg - ¨©©¨¨©§¨¦©§©

,cg` xac md aea`edéì éø÷ éànàåaea`l `pzd,ìéìçmeyn §©©¨¥¥¨¦
déì÷ éìçcwezn elewy -.lilg `xwp ef oeylne ,drinyl axre ©£¦¨¥

:ycwna dpibpd ilk iabl exn`py mixac d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
àäéä ÷c ,äéä ÷ìç ,Lc÷na äéä áeaeizeptcae ,äéä äð÷ ìL- ©¨¨©¦§¨¨¨¨¨©¨¨¤¨¤¨¨

.lelg urnålilg eze`äLî úBîéîepiax,äéäezpibp lew dide §¦Ÿ¤¨¨
.axreäetéöå ,Cìnä äeö[lilgd z`-]áøò BìB÷ äéä àìå ,áäæ ¦¨©¤¤§¦¨¨§Ÿ¨¨¨¥

,dligzakäéäL úBîk áøò BìB÷ äéäå ,Béetö úà eìèðmcew ¨§¤¦§¨¨¨¥§¤¨¨
.edetivy

okeìeöìö[miizlvn-],Lc÷na äéäeBìB÷ äéäå ,äéä úLBçð ìL ¦§¨¨©¦§¨¤§¤¨¨§¨¨
.áøòdid dyrnî ïéðneà eàéáäå ,íéîëç eçìLå ,íbôðåxird ¨¥§¦§©§¨§£¨¦§¥¦¨¦¥

eäeðwúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìà,mipne`dáøò BìB÷ äéä àìå £¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§§Ÿ¨¨¨¥
.dligzak.äéäL úBîk áøò BìB÷ äéäå ,Bðewéz úà eìèð̈§¤¦§¨¨¨¥§¤¨¨

oke,Lc÷na äúéä úLzëîeäLî úBîéîe ,äúéä úLBçð ìL ©§¤¤¨§¨©¦§¨¤§¤¨§¨¦Ÿ¤
íéîNaä úà úîhôî äúéäå ,äúéäz` da miyzek eid - ¨§¨§¨§¨§©¤¤¤©§¨¦

ici lre ,lelv lew dzceara drinyn dzide ,zxehwl mipnnqd
nyad z` dgiayne znhtn dzid lewdlewdy ,gix mda zpzepe mi

.minyad z` giayndid dyrneäîbtúð,zyzkn dze`eàéáäå ¦§©§¨§¥¦
úîhôî äúéä àìå ,äeðwéúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìàî ïéðneà¨¦¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§¨§Ÿ¨§¨§©¤¤

äúéäL Bîk.dligzak dlew zpzep dzid `ly -dðewéz úà eìèð §¤¨§¨¨§¤¦¨
.äúéäL Bîk úîhôî äúéäå§¨§¨§©¤¤§¤¨§¨

:zyzknde lvlvd oipra `ziixad dkiynnéðL elàd,íéìë ¥§¥¥¦
ïBLàø Lc÷nî eøéizLð,zecrd okynn -íäì äéä àìå ,eîbtúðå ¦§©§¦¦§¨¦§¦§©§§Ÿ¨¨¨¤

äëeøà,`txn -íäéìòåel`a `veik migaeynd zyegp ilk lr - £¨©£¥¤
[zyzknde lvlvd]ãåã øîà(dn f '` mikln),ycwnd ilk iabl ¨©¨¦

okynl dyn inia eyrpy milkd enk eide ,jlnd dnly dyry
'ebe milMd lM z`e' ,zecrd'èøBîî úLçðeyrp milkd lk - §¥¨©¥¦§¤§¨

p oke .c`n wc zyegpnz`e' ,milkd mze` iabl (fh c 'a i"dc) xn`§¤
'ebe dUr mdilM lM'[÷eøî] (÷øåîî) úLçðeyrp milkd lk - ¨§¥¤¨¨§¤¨

.widan zyegpn
,el`d milkk ok mb eid `xfr iniaeøîBà àeä íäéìòå(fk g `xfr) ©£¥¤¥

áäöeî úLçð éìëe',daFh'[áäfk] (áäæî) úBãeîç íéðLd`xn - §¥§Ÿ¤§¨¨§©¦£©¨¨
.adf ilk enk milkd miaeyge ,aedv zyegpd

zeceng mipy' aezkd xe`iaa l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd
ewlgp :'adfkìàeîLe áøilk eidy weqta xn`py dn yexita ©§¥

,'adfk zeceng mipy' zyegpdãçàå ãçà ìk ,øîà ãçilkn ©¨©¨¤¨§¤¨
didy ,c`n gaeyn did zyegpdìe÷Leieeyaáäæ ìL íéðLk ¨¦§©¦¤¨¨

.ezenk,øîà ãçåweqtd yexit `l` ,jk ick cr migaeyn eid `l §©¨©
,`edíäéðLzyegp ilk ipy -áäæ ìL ãçàk ïéìe÷L.mzenk §¥¤§¦§¤¨¤¨¨

:ef drck zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdóñBé áø éðzyexita ¨¥©¥
,weqtdíäéðL,zyegpd ilkn mipy -.áäæ ìL ãçàk ïéìe÷L §¥¤§¦§¤¨¤¨¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oikxr(iyily meil)

e,da eéä íéá÷ð äøNò,dpw uerp did awp lkae ,dly zwa xnelk £¨¨§¨¦¨¨
eãçàå ãçà ìkdid mipwd on,øîæ éðéî äøNò àéöBîlka eidy ¨¤¨§¤¨¦£¨¨¦¥¤¤

,xg` lew rinyn awp lke miawp dxyr dpwäàéöBî dlek úàöîð¦§¥¨¦¨
.øîæ éðéî äàî¥¨¦¥¤¤

:dtixbndn e`viy xnfd ipin oipna zxg` drc d`ian `xnbd
ðúîaàðz àúé,dtixbnd iablàéädkxe` -dBáâå änàddaebe - §©§¦¨¨¨¦©¨§¨©

àú÷å ,änàdly zwde -,da eéä íéá÷ð äøNòå ,äpîéä àöBé ©¨§¨¨¥¥¤¨©£¨¨§¨¦¨¨
e dpw uerp did awp lkae,øîæ éðéî äàî àéöBî ãçà ìkdpw lkay ¨¤¨¦¥¨¦¥¤¤

,xg` lew `iven mdn cg` lke miawp d`n eiddlek úàöîð¦§¥¨
.øîæ éðéî óìà äàéöBî¦¨¤¤¦¥¤¤

éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàC,xaca oniq ozil `eaz m` - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¨
da eidy xaeqd edine xnf ipin d`n da eidy xaeqd edin xekfl

,sl`àîæeb àúéðúîjxc lr xnel zeziixade zeipynd jxc - ©§¦¨§¨
sl` dtixbna eidy zxne`d `id dpyndy oniq jka yie ,dnfbdd

.dnfbd jxca dfy ,xnf ipin
:dpyna epipy,'åë eéä íéðäë éãáòåycwna xnfd ilka mipbpnd §©§¥Ÿ£¦¨

mil`xyi `l` micar mda eid `l xne` iqei iaxe ,xi`n iax zhiyl
zxxan .eid miely xne` qepbihp` oa `pipg iaxe ,eid miqgein

:`xnbdøîàc ïàîc ,éâìôéî÷ àäa àîéìxne`y xi`n iax - ¥¨§¨¨¦§§¦§©§¨©
yeéä íéãáòycwna mipbpnøáñ÷yøwéòd zevnäøéLoaxw lr £¨¦¨¨¨©¦©¦¨

`id xeaiv,äta`id ixdy mield ici lr zeyridl dkixve ©¤
,mzcearåa oebipdéìëdxiyd onfaàãéáòc àeä àì÷ éîeqáì- §§¦§©¥¨¨©£¦¨

xwirn epi`y ,dcear epi`e ,dyrp `ed ezpibpa lewd z` mirpdl
ici lr s`e miel ici lr `ly mb zeyridl leki okle ,dxiyd zevn

.micarøîàc ïàîexne`y qepbihp` oa `pipg iax -yeéä íiåì ©§¨©§¦¦¨
,ycwna mipbpnéìëa äøéL øwéò øáñ÷dxiyd zevn xwirn - ¨¨©¦©¦¨¦§¦

.mield ici lr zeyridl dkixv ,dxiyd enke ,xnf ilka dnir epbpiy
:`xnbd dywnàøañúåok m` ,miwleg dfay dz` xeaq ike -éaø §¦§§¨©¦

éñBé,ycwna mipbpn eid miqgein mil`xyiy dpyna xn`yéàî ¥©
øáñ÷ éà ,øáñ÷yàéâñ íéãáò äta äøéL øwéòepbpiy jka ic - ¨¨©¦¨¨©¦©¦¨©¤£¨¦©§¨

.micareøáñ÷ éàyéìëa äøéL øwéòok m`.ïðéòa íiåì ¦¨¨©¦©¦¨¦§¦§¦¦¨¦©
:`xnbd zx`an okleøáñ÷ íìBòìiaxe xi`n iax oke ,iqei iax §¨¨¨©
y ,qepbihp` oa `pipgäta äøéL øwéòmiel jixv oi` oicd xwirne ¦©¦¨©¤

,xnf ilkl.éâìôéî÷ úBøNòîìe ïéñçBéì ïëecî ïéìòîa ,àëäå§¨¨§©£¦¦¨§£¦§©©§¨¦§§¦
:`xnbd zx`aneïëecî ïéìòî ïéà øáñ÷ ,eéä íéãáò øîàc ïàî©§¨©£¨¦¨¨¨©¥©£¦¦¨

úBøNòîì àìå ïéñçBéì àìmr okecd lr obpny mc` d`exd - Ÿ§£¦§Ÿ§©©§
,`ed iely di`x oi`e ,dpedkl xyke `ed qgeiny di`x oi` ,mield
`ly exdfp `l okle .oey`x xyrn el ozil jk lr jenql el oi`y
eaygiy yyg oi`y oeik ,micar e` mil`xyi myl zelrdl

e .md miel e` miqgeinyïëecî ïéìòî øáñ÷ ,eéä íiåì øîàc ïàî©§¨©§¦¦¨¨¨©©£¦¦¨
ì ïéaoiprïéñçBéxyke `ed qgein zwfga obpl okecd lr cnerdy - ¥§£¦

e ,dpedklì ïéaoiprúBøNòîxyrn el ozil xyt`e `ed iel i`cee - ¥§©©§
.miel `l` milrn eid `l okle ,oey`x,eéä íéìàøNé øîàc ïàîìe§©§¨©¦§§¥¦¨

,ïéñçBéì ïëecî ïéìòî øáñ÷,obpl micar milrn eid `l okleàìå ¨¨©©£¦¦¨§£¦§Ÿ
,úBøNòîì.obpl mil`xyi milrn eid okle §©©§

:ycwna xiyd oipra dkiynn `xnbd,ïðaø eðzøéMämixyy ¨©¨¨©¦
,mikqpd jeqip zryaïaøwä úà ákòî,jeqip df oi` dxiyd `la - §©¥¤©¨§¨

ø éøácíéøîBà íéîëçå ,øéàî éaxiydákòî Bðéàikqp jeqip z` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥§©¥
.oaxwd

:`xnbd zxxanøéàî éaøc déîòè éàîz` akrn xiydy xaeqy ©©§¥§©¦¥¦
:`xnbd zx`an .oaxwdàø÷ øîàczyxtd oipra (hi g xacna) §¨©§¨

,ycwnd zia zcearl mieldïøäàì íéðeúð ,íiåìä úà äðzàå'§¤§¨¤©§¦¦§¦§©£Ÿ
.'ìàøNé éða ìò øtëìe 'åâå ìàøNé éða CBzî åéðáìeweqta exkfed §¨¨¦§¥¦§¨¥§©¥©§¥¦§¨¥

d`ad dxtkd mr ,xiyl `ed ycwnd ziaa mciwtzy ,mield ,cg`
dxtk yiwdl aezkd `ae .mipdkd ici lr ziyrpe zepaxwd on

,dxiyläøtk äî[oaxwd mc zwixf epiidc],úákòîoi` dicrlae ©©¨¨§©¤¤
,oaxwl jxräøéL óà[mield zcear `idy],úákòîoi` xiy `lae ©¦¨§©¤¤

.jeqip

:`xnbd zl`eyïðaøå:`xnbd zx`an .df ywid lr epri dn - §©¨¨
àeää`a ywidd -øæòìà éaøc Cãéàìiax xne`y xg` oicl - ©§¦¨§©¦¤§¨¨

,xfrl`,øæòìà éaø øîàcepcnll dxiyl dxtk dywedäøtk äî §¨©©¦¤§¨¨©©¨¨
,íBiameia `l` miaxw zepaxwd oi`yíBia äøéL óàmixy oi` - ©©¦¨©

meia mi`ayk `l` mikqpd lr.
:dxezd on ycwna mield zxiyl xewnd edn zxxan oldl `xnbd

ïépî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmicneløwéòìzevnäøéLly ¨©©§¨¨©§¥¦©¦§¦©¦¨
ycwna mield.äøBzä ïî:x`aneøîàpL`ai ike' (f - e gi mixac) ¦©¨¤¤¡©§¦¨Ÿ

'ebe LixrW cg`n ieNd,åéäìà 'ä íLa úøLåmIeld eig` lkM ©¥¦¥©©§¨¤§¥¥§¥¡Ÿ¨§¨¤¨©§¦¦
'd iptl mW micnrd,'íMaL' úeøéL eäæéàea mixikfny ,xnelk ¨Ÿ§¦¨¦§¥¥¤¥¤©¥

,miny my,äøéL äæ øîBà éåämixenfn mzxiya mield mixne`y ¡¥¥¤¦¨
.ycwna mield zxiyl o`kne ,miny my mda xkfeny

:`xnbd zl`eyàîéàåzxiy lr cnln df oi`y xn`p `nye - §¥¨
lr `l` mieldíétk úeàéNðmby ,mya zexiy `ide ,mipdkd ly §¦©©¦

ok xnel xyt` i` :`xnbd zayiin .miny my xkfen daáéúëcî¦¦§¦
iel ipa zyxtd iabl (g i mixac)ì''BîLa Cøáìe ,BúøLixd §¨§§¨¥¦§

,mixac ipy md [mipdk zkxa epiidc] 'jxal'e 'ezxyl'yììkî¦§¨
àéä úeøéL åàì íéðäk úkøác,xg` xac `ed 'zexiy' `l``ae §¦§©Ÿ£¦¨¥¦

.mield zxiy lr cnll
àëäî ,øîà äðzî áøgk mixac) xn`py .mield zxiyl micnel ©©¨¨¨©¥¨¨

d"awd xne`y ,zellwd zyxta (gn - fnl`xyilàì øLà úçz'©©£¤Ÿ
éäìà 'ä úà zãáòäãBáò àéä Bæéà ,'ááì áeèáe äçîNa E ¨©§¨¤¡Ÿ¤§¦§¨§¥¨¥¦£¨

Lziyrp,äøéL äæ øîBà éåä ,ááì áeèáe äçîNaxy mc` oi`y ¤§¦§¨§¥¨¡¥¥¤¦¨
.aal aehe dgny jezn `l` dxiy

:`xnbd zl`eyàîéàåzxiya wqer weqtd oi`y ,xn`p `nye - §¥¨
a `l` mield,äøBú éøác`l xy` zgz' `id weqtd zernyne ¦§¥¨

'dgnyay dcear' `ed dxezd cenile .'dxez zcnláéúëc¦§¦
(h hi milidz),'áì éçnNî ,íéøLé 'ä éãewt'.dxezd cenil epiide ¦¥§¨¦§©§¥¥

:`xnbd zayiinitl ,dxez ixac lr jled weqtd oi`dxez ixacy
,éøwéà àì 'áBè' ,éøwéà 'áì éçnNî'.'aal aehae' xn`p weqtae §©§¥¥¦§¥Ÿ¦§¥

:`xnbd zl`eyàîéàå`l` dxiya wqer weqtd oi` ,ile`e - §¥¨
a,íéøeka,'mixekia z`ad `l xy` zgz' `id weqtd zernyne ¦¦

'dgnyay dcear' md mixekiaeáéúëc(`i ek mixac)zyxta ¦§¦
mixekiad z`ad.'áBhä ìëá zçîNå'mpn` :`xnbd zayiin §¨©§¨§¨©

mixekiaéøwéà 'áBè'la`'ááì áeè',weqta xkfedy itkàì ¦§¥¥¨Ÿ
.éøwéà¦§¥

:dxiyd oipra dpzn ax ixacn cer d`ian `xnbd,äðzî áø øîà̈©©©¨¨
,äøéL ïéðeòhL íéøekéáì ïépî(c"n b"t) mixekiaa epipy ixdy ¦©¦§¦¦¤§¦¦¨

xenfnd mixy mield eid dxfrl mixekiad i`yep miribn eidyky
:x`ane .(l milidz) 'ipziNc iM 'd LnnFx`'àéúàlr cnlp `ed - £¦§¦¦¦¨¦¨§¨

deey dxifb ici,àëäî 'áBè' 'áBè'YgnUe' xn`p mixekia iably ¥¨¨§¨©§¨
xn`p dxiy iable ,'aFHd lkacnll ,'aal aEhaE dgnUA' §¨©§¦§¨§¥¨

.dxiy miperh mixekiay
:`xnbd dywnéðéàz`ad zra mield mixyy `ed jk m`d - ¥¦

,mixekiadïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà àäå§¨¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦
ïéiä ìò àlà äøéL íéøîBà ïéàL:x`ane .oiid jeqip zrya - ¤¥§¦¦¨¤¨©©©¦

øîàpL(bi h mihtey)éLBøéz úà ézìãçä ,ïôbä íäì øîàzå' ¤¤¡©©Ÿ¤¨¤©¤¤¤¢©§¦¤¦¦
'íéLðàå íéäìà çnNîä-gnyny ipii z` zzl wiqt` m`d ©§©¥©¡Ÿ¦©£¨¦

,xe`ia oerhe .miyp`e midl`çnNî íéLðà íà,xacd oaen`l` ¦£¨¦§©¥©
äna íéäìàoiid.çnNî`l`ìò àlà äøéL íéøîBà ïéàL ïàkî ¡Ÿ¦©¤§©¥©¦¨¤¥§¦¦¨¤¨©

,ïéiäm`y :dyw o`kne .dxiy enr yiy ,'midl` gnyn' oiid dfae ©©¦
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.'úîeé:xxal yie'øæ' éàîaxwi m`y xn`p eilry xfd `ed in - ¨©¨
,dzina eyprLnî øæ àîéìéà,il`xyi -àðîéæ àãç áéúëä ¦¥¨¨©¨¨§¦£¨¦§¨

.aey eazekl jxev oi`e 'znEi axTd xGde' (i b my) dyxt dze`a§©¨©¨¥¨
äãBáò dúBàc 'øæ' ,åàì àlàoebk ,da xf `edy dcear cary iel - ¤¨¨¨§¨£¨

.dzina eypry xn`p df lre ,xriyy xxeyn
:iia`l `xnbd dywnøøéLL øòBLîe øòéML øøBLî ,éáéúéî¥¦¥§¥¤¦¥§¥¤¦¥

a ïðéàyper.äøäæàa àlà äúéî:`xnbd zvxznàéä éàpzyi - ¥¨§¦¨¤¨§©§¨¨©¨¥¦
e` dzina xg` iel zceara cary iel m` ,xaca mi`pz zwelgn

.mi`pzd on cg`k hwp iia`e ,dxdf`aòLBäé éaøa äNòî ,àéðúc§©§¨©£¤§©¦§ª©
àãbãeb ïa ïðçBé éaø ìöà úBúìc úôâäa òéiñì CìäL äéððç øa©£©§¨¤¨©§©¥©©£¨©§¨¥¤©¦¨¨¤§§¨

,eid miel mdipye ,xrey didyBì øîà,ryedi iaxøBæç ,éða ¨©§¦£
éøBçàìE,ipriiqz l`e.íéøòBLîä ïî àìå íéøøBLîä ïî äzàL ©£¤¤©¨¦©§§¦§Ÿ¦©§£¦

éâìôéî÷ àäa åàì éàî,ryedi iaxe opgei iaxøîcoa opgei iax - ©¨§¨¨¦§§¦§©
`cbcebàéä äúéî øáñeyper ecal mixryd sibny xxeyn - ¨©¦¨¦
,dzinaïðaø da eøæâåzezlcd ztbda xg` xreyl riiqi `l mby §¨§¨©¨¨

.dzina ypriie cal sibdl `eai `nyøîedippg xa ryedi iax - ©
,riiql yyg `lyøáñecal xxeyn ici lr mixryd ztbdäøäæà ¨©©§¨¨
da eøæb àìå àéädzina eyper oi` cal sibdl `eai m` mby ,opax ¦§Ÿ¨§¨

.cala e`l zxdf`a `l`
:di`xd z` `xnbd dgecàîìò éleëc ,[àì]iel zceary mixaeq Ÿ§¥¨§¨

exag lyaàéä äøäæàe`la dxeq` -,dzina dypr oi`e ©§¨¨¦
y ,`id mzewlgne,ïðaø déa eøæb òéiñî øáñ øîsibny it lr s` ©¨©§©¥©¨§¥©¨¨

,dxdf`a `l` epi` cal.ïðaø déa eøæb àì øáñ øîe©¨©Ÿ¨§¥©¨¨
dpyna epipye ,dxiy miperh xeaiv zepaxwy (`"r) lirl epipy
,cinzde sqend zepaxw zaxwd onfa dxiyd dzidy (.i lirl)

:xeaiv ly daeg zepaxw mdipyeøeaéö úáãð úìBò ,ïéáà éaø éòä¥©¦¨¦©¦§©¦
,gafnd uiw oebk ,dacpa d`ad xeaiv zler -dðéà Bà äøéL äðeòè§¨¦¨¥¨

.äøéL äðeòè(i i xacna) weqta xn`py :wtqd iccv z` x`ane §¨¦¨
dxiyl o`kne ,'mkinlW igaf lre mkizlr lr ,zxvvgA mYrwzE'§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤

:wcwcl yie .zepaxwd lràðîçø øîà 'íëéúBìBò',miax oeyla ¥¤¨©©£¨¨

zeaxl `aeyäáãð úìBò úçàå äáBç úìBò úçàmdilr mixne` ©©©¨§©©©§¨¨
.dxiyàîìc Bà`l` ,dacp zler zeaxl `a epi`'íëéúBìBò' ¦§¨¥¤

àðîçø øîà÷ ìàøNé eäleëclr xacny itl ef oeyl hwep - §§¦§¨¥¨¨©©£¨¨
cigid zelera `le l`xyi lk ly xeaiv zeler.

:wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àzhk 'a minid ixac) xn`py ¨§©
(fkxdhl deive ycwnd zia zezlc z` gzte ediwfg jlnyk

,okecd lr mdilke mield ecinrde ,eilke ycwndeäi÷æç øîàiå'©Ÿ¤¦§¦¨
ìçä äìBòä ìçä úòáe ,(çáæîä ìò) [çaænäì] äìBòä úBìòäì§©£¨¨§©¦§¥©§¥¥¥¨¨¥¥

,'ìàøNé Cìî ãåc (øéL) éìk éãé ìò ,úBøöBöçäå 'ä øéLone ¦§©£§©§¥§¥¦¨¦¤¤¦§¨¥
,dnry xiyde dlerd zaxwd lr aeqpy ,'ediwfg xn`ie' oeyld
dxiya bedpl cvik oic ziaa jlnpe df xaca wtq el didy rnyn

:`xnbd zxxan .efäøéL éàädilr jlnpydzãéáò éàîdn - ©¦¨©£¦§¥
,d`a oaxw dfi` lr ,dpiipràîéìéàdxiy idefy ,xn`p m` - ¦¥¨

äáBç úìBòc,cinzd oaxw lyéëeìîéà éì änì,jlnidl el dnl - §©¨¨¨¦¦§¥
.daeg zler lr dxiy mixne`y rci `l ike,äáãð úìBòc åàì àlà¤¨¨§©§¨¨

xg` aezky jkne ,dacp zler lr dxiy mixne` m` ediwfg jlnpe
xnel yiy oic zia el exedy ixd ''d xiW lgd dlFrd lgd zraE' jk§¥¥¥¨¨¥¥¦

.xeaiv zacp zler lr dxiy mixne`y o`kn heytpe ,dxiy
:`xnbd dgecàì ,óñBé áø øîàzler ly dxiya xaecn oi` - ¨©©¥Ÿ

ly dxiya `l` ,dacpLãBç Làø úìBòsqen lyåä,äzler `ide ©Ÿ¤£¨
,daegeäì àéòaéî à÷åediwfglBpîæa Lãç Làø òa÷eä éî §¨¦©§¨§¦§©ŸŸ¤¦§©

áø÷éìczxgnl epiidc ,epnfa ycegd z` oic zia eycw m`d - §¦§©
yceg y`x ly sqen aixwdl yie ,mcewd yceg ly dryze mixyr

,meid eze`a,àì Bàoaxw `iadl oi`e ,xaern mcewd yceg dyrpe Ÿ
.dacp zlerl di`x oi` ok m`e .zxgnl `l` yceg y`x

:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axléëä úøîà úéöî éîe- ¨©¥©©¥¦¨¥¨§©¨¦
,did yceg y`x mei eze`y ok xnel dz` leki m`dáéúëäåmy) §¨§¦

ediwfg z`xed it lr eilke ycwnd xedih zcear iabl (fi hkíBéá'§
'åâå ïBLàøä Lãçì øNò äMLmeid eze` lre ,zeceard z` ,'ENM ¦¨¨¨©Ÿ¤¨¦¦

xn`p'(çaæîä ìò) äìBòä úBìòäì eäi÷æç øîàiå'df didy ixd ©Ÿ¤¦§¦¨§©£¨¨©©¦§¥©
.oqip ycegl xyr dyya
:xg` ote`a `xnbd dgecNák ,àáéé áøc déøa éîø øîà àlà¤¨¨©¨¦§¥§©¥¨¤¤

eäì àéòaéî÷ øîBòä íò àaäoqipa xyr dyy meiay ,ediwfgl ©¨¦¨¤¨¦©§¨§
ediwfg wtzqde ,dtepzd xner mr `ay dlerl yak cer mitiqen

áéø÷éìc Bpîæa Lãç Làø òá÷ éîoqip yceg z` eyciw m`d - ¦¨©ŸŸ¤¦§©§¦§¦
,dlerl yakd aixwdl yie oqipa xyr dyy xak `ed meide ,epnfa

,àì Bàdaeg zler `ed df yake .oqipa xyr dyy legi zxgnl wxe Ÿ
.dacp zler iabl wtqd z` o`kn heytl oi`e

:`xnbd dywné÷úî,àéåà áø dì óediwfg did jixv recn ©§¦¨©©§¨
,epnfa ycegd eyciw m` jlnidléæçéìåoaxw ,d`xie -çñt`ad §¦§¥¤©

oqipa xyr drax`aãéáò éëéäoke ,dyrp mei dfi`a -ävîly ¥¦¨¦©¨
xcqd lilìéëà éëéämdl did f` xaky ,dlk`p mei dfi`a - ¥¦¨¦

.`l e` epnfa ycegd ycwzd m` zrcl
:xg` ote`a `xnbd dgec okle,éMà áø øîà àlàjlnpy dn ¤¨¨©©©¦

did i`cey ,ycegd ycwzd izni` rci `ly meyn df oi` ediwfg
`l` ,epnfa rawpy rceiéìîéîc àøeaéöc àçéìMà äåäc éãéîC ¦¦©£¨©§¦¨§¦¨§¦§¦

,xeaivd ceak iptne ,lltziy mcew zeyx lhep xeaiv gilyy enk -
dkiynne .aixwdl deivy mcew oic zian zeyx lhp ediwfg mb jk

:`xnbdéëäì úéúàc àzLäl`yy ,df uexizl z`ay eiykr - ©§¨§¨¥§¨¦
cinrdl jixv oi` ,rcei did `ly meyn `le xeaivd ceak iptn

y ,xnerd mr `ad yakaàîéz eléôàxaecnyaäáBç úìBòly £¦¥¨©¨
oic zia z` l`yy oeik ,dxiy oerh m` l`y recn dywi `l ,cinz

éìîîc àøeaéöc àçéìMà äåäc éãéîC`le ,xeaivd ceak iptne ¦¦©£¨©§¦¨§¦¨§¦§¦
.rcei did `ly meyn

:dacp zler lr xiy mixne` m` di`x `iadl `xnbd zxfegàz̈
éàkæ íBéì úeëæ ïéìbìâî øîBà éñBé éaø ,òîLd"awd onfn - §©©¦¥¥§©§§¦§§©©§©¥

oebk ,miaeh mixac xak ea exwy meil l`xyil miaeh zerxe`n
`al cizrl l`bidl micizr oqipae mixvnn el`bp oqipay,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

ìå÷ é÷ñò ìò.did iel dyny itl ,xxeyl edevn didy Ðíä óàmield Ð

.xiya `l` gafn zceara mixyk miel zgkyn `le .gafn zcearaíúà äîÐ

.`xw i`w mipdk`íäìùá íúà.exxyy oebk ,miel zceara eqpkpy mipdkd Ðíäå
íëìùá.odkk gafnd lr cary iel Ðíäìùá íäxxeyn iel oebk Ðsibdy

ixdy .xiy xn`y xreyn iele ,zezlc

dfe xreynl df ,miwelg eid mield

.xxeynläøäæàá àìà.ol yxtz` `l Ð

ééáà:lirl ipzwc oizipzn `d dil zil Ð

`pz zgkyn `dc ,dzina epi` mdlya md

.dizeek i`wc `pixg`ùîî øæoebk Ð

.l`xyiàðîéæ àãç áéúë àä`idda Ð

iax .miel zcear` inp i`we ,dteb `zyxt

`cbceb oa opgeie ryedioa opgei ,eid miel

dzina xreyy xxeyn :xaq `cbceb

`lc ,riiqna opax exfbe ,ecal sibn `edyk

:xaq ryedi iaxe .dicegl carnl izil

,dxdf`a `l` epi` dicegl ciar ik elit`

.riiqna opax exfb `leøåáéö úáãð úìåò
zexteyd on `ad ,gafnd uiw oebk Ð

xzene z`hg xzen ,zern oda oipzepy

.my`íëéúåìåòzexvevga mzrwze" Ð

.dxiy epiide ,(i xacna) "mkizeler lr

åäé÷æç øîàéå.jlnp didy rnyn Ðàìà
äáãð åàì:aizke ,exxeyi m` jlnpe Ð

'd xiy lgd".xxeyl oic zia el exedy ,"

ùãç ùàø úìåò.i`ed sqenc Ðàáä ùáë
øîåòä íòxyr dyya daeg zler `edc Ð

.oqipaéùà áø øîà àìà,jlninc `d Ð

y`x rawed i`cec ,dil `wtqnc meyn e`l

.aiqp `wc `ed `zeyx `l` .epnfa ycg

êéìîéîã àøåáéöã çéìùà äåäã éãéîÐ

.lltzi m` `zeyx aiqpeúìåò àîéú åìéôà
äáåç.i`ed meie mei lkay cinz zler Ð

éàëæ íåéì úåëæoicizr oqipa ,el`bp oqipa Ð

.l`bidlúáù éàöåî.zaya cg` Ð

úéòéáù éàöåîå.zipiny Ðúà íäéìò áùéå
íðåàl`" xenfna ,mildza `ed weqt Ð

'd zenwp."ãéîúä ìèámdl eid `ly Ð

lyexi lr mixv eidy zngn ,miyakoi`e mi

.`ae `veiéàåäã äáãð úìåò àðù éàîåÐ

!miievn miyak eid `l `ldàéù÷ àì àä
åäì éîøúà àîìòá ø÷á ïáie`x epi`y Ð

.dacp zlerl ie`xe ,cinzlàøáñúåÐ

oaxw lr dxiy `idd `ied dxenb dxiyc?
ux`d 'dl" zaya cg`c dxiy `de

i`de ,(`,`l) dpyd y`xa xn`ck "d`elne

'd zenwp l`" xenfna `xwly xiy `edy "

!zaya iriaxàééìéàopinbxznck ,dpiw Ð

oicbp lr ilhe Ð "dpiw mity lr i`ye"

.(f edinxi) `iili`ïëåã.did `ahv` oink Ð

éëä éàxne` oaxwd lr `ly elit`c Ð

`ira heytze ,`nil inp dacp zlera ,dxiy

!oia` iaxcàáøåç äéðéî à÷ôð`dc Ð

zlerl dil zi` i`c .`ed zeyx yiwl yixc

inp daeg zler xninl iz` Ð zeyxa dacp

.dacpa ixnbl xiy opixn` `l jkld ,zeyx

äìò éåä éàî.oia` iaxc `irac Ðíúò÷úå
íëéîìù éçáæ ìòå íëéúåìåò ìò úåøöåöçá
dlerl minlye minlyl dler yiwn Ð

.xiy oiprléùã÷ ïàë äøåîàä äìåò äî
íéùã÷s` ,milw miycw dler jl oi`c Ð

Ð xiy miperh o`k mixen`d minly

jl oi`e .irzyn miycw iycw minlya

nlyc ,zxvr iyak `l` miycw iycw minly`pniwe` `dc ,onf odl reaw Ð xiy iabl o`k mixen`d minly dne ."odkl 'dl eidi ycw" :(bk `xwie) eda aizke ,od xeaiv i

.onf dl reaw oi`c xeaiv zacp iwet`l ,onf dl reawy Ð o`k dxen`d dler s` zxvr iyaka
íéëñð
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àëäîlr zexvevga mzrwze" :aizk (i xacna) `xwae Ð mixvvgnl cg`k idie

.[dxezd on] dxiy `ki` `nl` ,"mkizeler

øòåùîzegtyne ,mixreyn eidy zegtyn aizk (h `) minid ixacac Ð xxeyy

.mixxeyn eidyéáéúéî`kidn dxdf` i`d `prci `l :qxhpewd yxit Ð

aizkc ,yxit ocr egep mgpn epiaxe .`id

`l dceare zxnyn xenyl" :(g xacna)

miell dyrz dkk" :(my) aizke ,"ceari

."mzexnynaøîãxreynm`Ðdzinaxaq

xaq xne .xg` mr riiqn opax ea exfbe .ecal

.riiql `a m` opax exfb `le ,dxdf`a

úìåòzler oebk Ð xiy dperh xeaiv zacp

oi` ezaeg elit` ,cigic la` .uiw

.mikqp dperh

àìà`ad yak `aii axc dixa inx xn`

`aeh Ð dil `irain `w xnerd mr

lenz` `dc ?jzrc `wlq i`n :dniz

jlni` `l i`n` ,oitqene oicinz eaixwd

?oqipc xyr dyy sqenn `l`àéòáéà
:i"yxl dywe Ð ycg y`x rawi` i` edl

ureie" inwn `xw i`d aizk minid ixacac

!"ipyd ycga gqtd zeyrl jlnd

àìàiedc icin [iy`] (iniy) ax xn`

mlerle Ð jilnnc `xeaivc gily`

xnerd mr `ad yakc `nipc ,heytz `l

.dedäøéùd`elne ux`d 'dl `neic

Ð dxiy dperh uiw zler m`e Ð (ck mildz)

.meia ea xgy ly cinza exn`y xiy epiid

éà:qxhpewa yxit Ð dacp zlera ikd

.oia` iaxc `ira heytzeíëéúåìåòì
s` miycw iycw dler dn mkinly igafle

'eke onf odl reawy minly dne 'ek minly

wxta ,migafa inp `zi` `ziixa `de Ð

dler dn :ikd `ipzne ,(`,dp) "onewn edfi`"

,miycw iycw minly s` Ð miycw iycw

.'ek minly s` Ð oetv dperh dler dn

ile"onf mdl reawy minly dne" mzd `k

oiperhc df lk `nye .`kd `zi`ck 'eke

did oke ,`ziixa `id onf mdl reawce oetv

dn `ipz mzde ,ikd ixn ax dze` dpey

ik `ziixaa oi` :inp i` .dpnn jixv didy

iycw minly s` miycw iycw dler" m`

,onf zeriaw oiprl (opiywne p"d) "miycw

.opgl` epiax ,migafc oetv dperh oiprle
mikqp
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øòBLîe øòéML øøBLî :éáéúéî .äãBáò dúBàc øæ ,åàì̈¨§¨£¨¥¦¥§¥¤¦¥§¥
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éøBçàì øBæç ,éða :Bì øîà ,àãbãeb ïa ïðçBé éaø ìöà,E ¥¤©¦¨¨¤§§¨¨©§¦£©£¤
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:øáñ øîe ;ïðaø da eøæâe ,àéä äúéî :øáñ øîc ,éâìtéî÷̈¦©§¦§¨¨©¦¨¦§©¨©¨©¨¨©

?da eøæb àìå ,àéä äøäæà¯øî ,àéä äøäæà àîìò éleëc ©§¨¨¦§¨§©¨§¥¨§¨©§¨¨¦¨
.ïðaø déa eøæb àì :øáñ øîe ,ïðaø déa eøæb òéiñî :øáñ̈©§©¥©§©¥©¨©¨¨©Ÿ§©¥©¨©
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.mikqpd oii lr dxwir dxiydy oeik ,cal mikqpdìò ,àîìc Bà¦§¨©

ïðéøîà äiúLe äìéëàdlik` ly onfa `weec ,xnelk ,dxiy £¦¨§¦¨¨§¦©
,mikqpd lr dxiy mixne` f` ,cgi mikqpde gafd mi`ay ,dizye

la`,dãeçì äéiúMàoiid jeqip epiidc.ïðéøîà àì ©§¦¨§¨Ÿ¨§¦©
:wtqd heytl `xnbd dqpnòîL àz,(:`i) lirl `ziixaa epipyy ¨§©

'åëå éàkæ íBéì úeëæ ïéìbìâî øîBà éñBé éaø,aiig meil daege ©¦¥¥§©§§¦§§©©
ycwnd zial miaie`d eqpkpy dryay ,`ziixad jynda epipye
:`xnbd zxxan .dxiy mixne`e opkec lr micner miiele mipdk eid

dézãéáò éàî äøéL éàädfi` lr xnelk ,dpiipr dn ef dxiy - ©¦¨©£¦§¥
,dxn`p oaxwàîéìéàdxiy ef dzidy xn`p m` -äáBç úìBòc ¦¥¨§©¨

cinzd oaxw ike ,cinzd oaxw ly,äåä éîixdeøNò äòáLa ¦£¨§¦§¨¨¨
æenúadpy dze` lyàlàå .ãéîzä ìèadxiy ef dzidy xn`p §©¨©©¨¦§¤¨

àðäk áøc déøa éøî áø éðz àäå ,äáãð úìBòclirl `ziixaa §©§¨¨§¨¨¥©¨¦§¥§©©£¨
(my)cdacp zleràëéøö àì.dxiy,åàì àlàdxiy ef dzid §Ÿ§¦¨¤¨¨

íéëñðcipta mi`ad mikqpy heytz df itle .mnvr ipta e`ay ¦§¨¦
.dxiy miperh mnvr

:`xnbd dgecàøañúå ,éMà áø àîézéàå àáø øîàxeaq ike - ¨©¨¨§¦¥¨©©¦§¦§§¨
dxenb dxiy ef dzidy dz`lr xiy mixne`y jkn giken dz`y

ixde ,cal mikqpdéîBéc äøéLmei didy ,mei eze` ly dxiyd - ¦¨§¥
xenfnd `ed ,oey`x'dàBìîe õøàä 'äì'(ck milidz),eli`e ©¨¨¤§¨

(bk cv mildz) weqtdäòaøàc äøéLa ,'íðBà úà íäéìò áLiå'©¨¤£¥¤¤¨§¦¨§©§¨¨
àeä àaLaàlà .xnel jixvyeäì ìôðc àeä àîìòa àééìéà §©¨¤¨¦§¨§¨§¨§¨©§
eäééîeôadxn`p `le ,dxiy ef dzid `le ,mdita mdl dltp dpiw - §©§

lr dxiy mixne`y di`x o`kn oi`e ,mikqp lr `le oaxw lr `l
.cal mikqp

:`xnbd dywnéðz÷ 'ïðëec ìò íéãîBò' àäårnyne ,`ziixaa §¨§¦©¨¨¨¨¥
zxfege ,mikqpd lr exy i`ceae ,dxenb dxiy myl micner eidy

.cal mikqpd lr dxiy mixne`y dgkedd
,dxiy meyn okecl elr mlerl :`xnbd dgecdn ,ok it lr s`e

`l` ,mikqp e` oaxw meyn df did `l dxiy exn`y,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦
,ïaøwä ìò àlL äøéL íéøîBà Lé÷ì Léø øîàc,zeyx meyne §¨©¥¨¦§¦¦¨¤Ÿ©©¨§¨
.cal mikqpd lr dxiy mixne`y gikedl oi` ok m`e

:`xnbd dywnéëä éà,oaxwd lr `ly mb dxiy xnel zeyx yiy ¦¨¦
àîéì énð íéëñða,oaxwd lr `ly dxiyn rexb df oi`y ,dxiy ¦§¨¦©¦¥¨

oi`y cvd itl :`xnbd zayiin .mikqp lr dxiy mixne`y heytze
xnel zeyx yiy s` llk xnel oi` ,mikqp lr dxiy xnel daeg

,exn`i m`y ,oaxwd lr `ly dxiyàaøeç dépéî ÷éôðlelr - ¨¦¦¥§¨
,cal mikqpd lr dxiy mixne`y e`xiyky ,leykn jkn z`vl

r dxiy zxin` s`y xnel e`eai ,daeg `le zeyx meynemikqpd l
.daeg `le `ed zeyx oaxwd mr mi`ad

oey`x zia oaxegy `ziixaa lirl xn`py dna dpc oldl `xnbd
:dhinyl zipiny dpya didúeëæ ïéìbìâî øîBà éñBé éaø ,àôeb¨©¦¥¥§©§§¦§

'åëå éàkæ íBéìziad axge ,'eke aiig meil daegeäðBLàøai`vena §©©¨¦¨
:`xnbd dywn .ipy ziaa oke ,ziriayúçkLî éî úéòéáL éàöBîa§¨¥§¦¦¦©§©©

dì-,zipinya oey`x zia axgy xyt` m`dáéúëäån l`wfgi) ¨§¨§¦
,`eal cizrl ziad oipa lr l`wfgi z`eapa (`Lîçå íéøNòa'§¤§¦§¨¥

äðL äøNò òaøàa ,Lãçì øBNòa äðMä Làøa ,eðúeìâì äðL̈¨§¨¥§Ÿ©¨¨¤¨©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨
.'øéòä äúkä øLà øçàzelbl ynge mixyr zpya ,eyexite ©©£¤ª§¨¨¦

zia oaxegl mcew dpy dxyr zg` xvpckeap ici lr dlby ,oikiedi
oaxegl dxyr rax` zpy dzid `ide .enr l`wfgi dlb ,oey`x
y`x ixde ,'ycegl xeyra dpyd y`xa' df didy xn`pe .milyexi

`l` ,ixyz ycegl cg`a `ed dpydäðMä LàøL äðL àéä Bæéà¥¦¨¨¤Ÿ©¨¨
dlyäæ øîBà éåä ,Lãçì øBNòad zpy,ìáBédly dpyd y`xy ¤¨©Ÿ¤¡¥¥¤¥

zxfge micar xexgyy ,eipice laeid ,xnelk ,mixetikd meia `ed
,ok m`e .mixetikd mei ly xtey zriwza milg mdilral zerwxwd
,laei zpy dzid [oaxegd zpy mr] ziad oaxegl dxyr rax` zpy

Czòc à÷ìñ éàåyáeøç òeáMa ãçaoipnl dpey`x dpyay - §¦¨§¨©§¨§©©¨©¨
c] ziad axg ziriayz`eap dzidy xyt` i` ,[ziriay i`ven epiid

ixdy ,oaxegl dxyr rax`d zpya mbe laeid zpya l`wfgiãçî¥©
éðîz ,òeáMa ãçì òeáMadf ziriay oipn ly dpey`x dpyn - ©¨©§©©¨©©§¥

[llka mipyd izye] el mcwy ziriay oipn ly dpey`x dpy cr
e ,mipy dpeny opyiïééååä äøNò Lîç ,àðéøçà òeáMa ãçìcre - §©©¨©©£¦¨£¥¤§¥¨§¨

itle .dpy dxyr yng opyi ,mcewy ziriay oipnl dpey`x dpy
laeid did jixv ziriay i`vena did ziad oaxeg m` ,df oeayg
i`vena `a `ed ixdy ,ziad oaxegl dxyr yng zpya zeidl
dxyr rax` zpya laeid didy l`wfgi xn`y oeike ,ziriay
dipya `l` dhinyl dpey`x dpya axgy xyt` i` ziad oaxegl
zpy dzid oaxegl dxyr rax`d dpyay dz` `ven jke ,dhinyl

.laeid
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàdzid l`wfgi z`eapäøNò òaøàa ¨©©¦¨§©§©¤§¥

,øéòä äúkeäL 'äðL øçà' äðLixg` dpy dxyr rax` xnelk ¨¨©©¨¨¤§¨¨¦
aygz xy`ke ,oeaygd on oaxegd zpy oi`y ,ziad axgy dpyd
,laei zpy dzidy ,l`wfgi z`eap zpyn zipxeg` dpy dxyr yng

.ziriay i`vena axg ziad `vnp
:`piaxl `xnbd dywnéëä éàz`eap zpy dzidy jk m` - ¦¨¦

l`wfgi z`eap `vnz `l ,ziad oaxegl dxyr yng zpy l`wfgi
äðL Lîçå íéøNòazpya `l` ,oikiedi zelblLLå íéøNòzelbl §¤§¦§¨¥¨¨¤§¦¨¥

ïééåä.dzid -eìb ,øî øîàcoikiedi mr laal l`xyiazpyòáL ¨§¨§¨©©¨§¤©
,xvpckeap ici lr miwiedi yeaikläðBîLa eìbdzid zelb dze`e - ¨¦§¤

yeaik iptl zg` dpy jlny ,xvpckeap zeklnl dpeny zpya
.miwiedieeìbziad oaxega ediwcv mr laal l`xyiazpyäðBîL ¨¦§¤
äøNò,miwiedi yeaikläøNò òLúa eìbdzid zelb dze`e - ¤§¥¨¦§©¤§¥

,ayge `v .xvpckeap zeklnl dxyr ryz zpyaéðîz ãòå áMî¦©§©©§¥
éøñ ãç ,éøñcr ,oikiedi dlb f`y ,miwiedi yeaikl ray zpyn - §¥©§¥

zg` ixd ,ziad axg f`y ,miwiedi yeaikl dxyr dpeny zpy
,dpy dxyräøNò Lîçåyiy dpy dxyr yng df lr sqed - ©£¥¤§¥

zpye oaxegd zpy mr] l`wfgi z`eap cr ziad oaxegn jixacl
,[d`eapdïééåä úéLå íéøNòzpy `id d`eapd zpyy `vnp - ¤§¦§¦¨§¨

l`wfgi xn` recne ,[zelbd zpy mr] oikiedi zelbl yye mixyr
.'epzelbl dpy ynge mixyra'ziad axgy xnel yi i`ce `l`

zxne` j`id dnewnl `iyewd dxfge ,dhinyl dipy dpya
.ziriay i`vena did ziad oaxegy lirl `ziixad

:`xnbd dgecàçéð éî Cãéãìe ,àðéáø Cì øîàzpyy jixacle - ¨©¨©¦¨§¦¨¦¦¨
,l`wfgi z`eap cr dpy dxyr rax` ly oeayga dlelk oaxegd

,ayein m`déãkîixde -xn`p `xninayäøNò òLúa énð eìb ¦§¦¨©¦¦§©¤§¥
,ayge `v ,oaxegd did ef zelbae ,miwiedi yeaikl dpyãòå áMî¦©§©

éøñ ézøz ,éøñLzryz zpy cr miwiedi yeaikl ray zpyn - §©§¥©§¥§¥
,dxyr,dpy dxyr mizyéøñ òaøàådxyr rax` jk lr sqed - §©§©§¥

jzhiyl yiy dpyoaxegd zpy llek ,l`wfgi z`eap cr oaxegdn
,laeid zpyeïééåä úéLå íéøNòzpy `id d`eapd zpyy `vnp - ¤§¦§¦¨§¨

l`wfgi ixac jixacl s` miywe ,oikiedi zelbl yye mixyrd
.'epzelbl dpy ynge mixyra'øîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©

oikiedi zelbl dpy ynge mixyr ly mipyd oeaygy ,xn`z dn
`edda eìâc àzMî øáìzpy oi`y ,dnvr zelbd zpyl ueg - §©¦©¨§¨¨

,oeaygd on zelbdda eìâc àzMî øáì énð éãéãì,ixacl s` - §¦¦©¦§©¦©¨§¨¨
ayiizn l`wfgi z`eap cr oaxegd zpyn eid dpy dxyr yngy
dzidy] zelbl ynge mixyr zpyk zipnp d`eapd zpyy oeaygd
.oeaygd on zelbd zpy oi`y itle ,[oaxegd mcew dpy dxyr zg`

:`xnbd dywnàéL÷ àðéáøì éøñLz ,íB÷î ìkîayeiny s` - ¦¨¨§©§¥§©¦¨©§¨
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למשך סעמוד קנא



קלה oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

ïîöò éðôá ïéàáä íéëñð,enr mikqp e`iad `le xeaiv oaxw meid e`iady oebk Ð

mzgpn" ,dlila "mdikqpe mzgpn" :(a,cn zegpn) xn xn`c .xgnl me`iade

.xgnl elit` "mdikqpeäéúùå äìéëà.mikqpe oaxw Ðáøã äéøá éøî áø éðú àäå
àðäë.reaw dpnf oi` ixdy ,xiy dperh dacp zler oi`c ,lirl ÐàøáñúåÐ

zaya cg`a exn` dxiy mylc÷éôð ?
àáøåç äéðéîikid ik :xninl iz`c Ð

mikqp ,zeyx onvr ipta mi`ad mikqpc

.zeyx inp oaxwd mr oi`adåðúåìâìzelb Ð

.mdn did l`wfgie ,xbqnde yxgde oikiedi

ìáåé,mixetkd meia dly dpyd y`x Ð

micar mixhtpe xteya oic zia oirwezc

zi`xp f`e ,odilral zexfeg zecye ,odizal

zpya ded laeid zpy `nl` .laei `idy

jzrc `wlq `we .ziad oaxegl dxyr rax`

mlerl `ed laeie .xn`w oaxegc `zy icda

ryze mirax` zpyc ,ziriay i`vena

.`id ziriayéàöåîá êúòã à÷ìñ éàå
áåøç úéòéáùrax` dl zgkyn ikid Ð

cg` ziriay i`vena iedizc icdal dxyr

'eke reaya?äðù øçàyng zayg ike Ð

zgkyn rxtnl laeid zpyn mipy dxyr

miyly zpy `idy ,ziriay i`vena oaxeg

.df laei oipnl yyeéëä éàyng zpyac Ð

yye mixyr ,d`eap `idd ied oaxegl dxyr

!i`ed oikiedi zelblåìâ øî øîàãl`xyi Ð

.oikiedi mròáùáyeaikl ziriay dpya Ð

.miwiediäðåîùá åìâdze`y ,xnelk Ð

zeklnl zipiny dpya dzid zelb

yaik ezeklnl dipy dpyc ,xvpckeap

.onwl yxtnck ,miwiediäøùò äðåîùá åìâ
,milyexi zeaxg dzid `ide ,ediwcv mr Ð

yeaikl dxyr dpeny zpy dzid `ide

.xvpckeapl dxyr ryz zpy `ide ,miwiedi

éøñ éðîú ãòå áùî`edy ziriay dpyn Ð

oaxeg `edy ixq ipnz cr l`wfgi zelb

da dlbc `zy icdal ixq cg Ð ziad

icda dl epipnc oaxegd zpyn xale ,l`wfgi

oaxegnc xqinge ,laei cre oaxegnc jpd

Ð laeid zpye oaxegd zpy mr laei cre

da elbc `zydn eed yye mixyrc gkzy`

ynge mixyra ;l`wfgi xn` ikide .laei cre

laei did epzelbl?icdac jzrc `wlqe

.xn`w elbc `zyêãéãìåipninl zirac Ð

`gip in ,xyr drax` jpda oaxegd zpyl?

äøùò òùúá éîð åìâ éãëî`wlqc Ð

`dc ,eed zeilb ylyc uxzn i`dc dizrc

eed dxyr ryzae dxyr dpenya elb ipzc

:xg` gqep] dpenyac xaqe ,zeilb ipy

inp zipn ike .oaxeg ded xyr [dryzac

Ð laeid zpye oaxeg zpy icdal xqiax`

oikiedi zelba ziye oixyr dl zgkyn

.da elbc `zy icdale ,ray zpya dzidyøîéîì êì úéà éàî àìà."epzelbl ynge mixyra" l`wfgi xn`wc i`d Ðäá åìâã àúùî øáì.l`wfgie oikiedi Ðìëî
àéù÷ àðéáøì éøñùú íå÷îeed dxyr ryza `edy oaxeg zpy cre oikiedi zelbne ,laeid cr mipy ixqing `piax xn`c oeike .oaxegd did oexg`d zelba i`ce `dc Ð

.ziye oixyr `d Ð ixqinge ,oaxegd zpy xale da elbc `zyn xal ,ixq cgååä úåéìâ ùìù úøáñ éîixqyiza inp elb :lirl oxn`c i`dc ,uxzn `wc `ed cenlzd Ð

xyr dpenyac ,ded zelb cgc .`id `zln e`l Ðelbc `zyn xal xyr dryz cre ayn ,jkld .xvpckeapl xyr dryz `idy ,milyexi zeaxg eed miwiedi yeaikl

.ynge mixyr ixd laeid zpye oaxegd zpy mr dxyr ynge ,oaxegd zpy xale l`wfgie oikiedi daøî øîàã[`ad cenrl jiiy] .mler xcqa Ðíé÷éåäé ùáéëÐ

,mipy yly ea cxnie ayie ."mipy yly car miwiedi el idie" :(ck a mikln) aizkck ,mipy yly ecare eizgz carl eyak `l` ,mc` mey dlbd `lc ,`ed zelb e`l

ok xnel xyt` :mler xcqa `ipze ,"milyexi xvpckeap (dlr) miwiedi zeklnl yly zpya" :ezlgza l`ipca aizkck?ziriax dpy cr xvp ckeap jln `l `lde

xnel cenlz dn ok m` !"xvpckeapl zipey`xd dpyd `id miwiedil ziriaxd dpya dcedi mr lk lr edinxi lr did xy` xacd" :(dk edinxia) aizkck ,miwiedil

ray zpya `nl` ,'ebe "dpyd zaeyzle" minid ixac seqa aizke ,eizgz oikiedi jilnde .laal ekelide eyeaikl ziyy `idy ,ecxnl yly zpya Ðoey`x yeaikl

,xvp ckeap zeklnl zipiny `id miwiedi yeaikl ziriay `nl` ,'ebe "dcedi jln oikiedi eil` `vie" :mikln seqa aizke .oikiedi dlb miwiedi ly
åðééäå
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íéëñð`ly xeaiv oaxwn mikqp :yexit Ð e`l e` dxiy oiperh onvr ipta mi`ad

cr "mzgpne" :(a,cn zegpn) opiyxcck ,oiaixwn xgnle ,eneia eaixwd

oaxw e`iad elit`c .mikqp zgpn mc` acpzd m` :iyextl `kile .mini dxyr

dlila daixwn la` ,meia daixwny i`ce ixiine .mikqp oerh oi` epaxw Ð daeg

Ð meia dxtk dn :xfrl` iax xn` [`d] Ð

.meia dxiy s`àøáñúå'dl dineic dxiy

miperh onvr ipta mi`ad mikqp inp i`e Ð

,eze` oi`iany mei ly xiy epiid Ð dxiy

.oaxw z`ad meia ie`x didy xiy `le

ãçîaiygw rxtnl Ð reaya cgl reaya

.dpy dxyr yng

øîàdpy xg` dxyr rax`a Ð `piax

dxyr yng zpya [epiidc] ,xird dzkedy

.laei did f` ,oaxegl

éà,oaxegl dxyr yng zpy dedc Ð ikd

oiied yye mixyr oiied ynge oixyr

raya :yexit Ð raya elb :xn xn`c

,ezeklnl rax`a yaiky miwiedi yeaikl

dpy dze`ae .dpy dxyr zg` jln `ede

dyly epa oikiedi jilnde miwiedi bxd

edlbd dpy dze`a dpyd ztewzle ,miycg

zelb did f`e ,xbqnde yxgde laal

epiid ,yeaikl dxyr dpenya elb .l`wfgic

.xird dzkedyk

òáùîxird daxgy xqipnz cr da elby

oipn `edy envr xqipnz `la Ð

da elby ziriay dpyc .xqcg dxyr yngc

jln aeye ,miwiedil dpexg` dpy dzid `id

ynge ,oaxegd zpy iptl mipy xyr ediwcv

i` `nlya .oiied yye mixyr Ð dxyr

envr oaxegl dpy dxyr rax`c opixn`

dxyr zg`e dxyr rax`c ,`gip Ð xn`w

dedc xn`c oeik `l` .ynge mixyr ,md

,iiepyl zivne !`iyw Ð dxyr yng zpy

dpey`x dpy dzid `id da elby dpyc

zelbd on mipy xyr `l` `kile ,ediwcvl

,ok epi`c dil miw `l` .oaxeg ly zpy cr

,miwiedil zipnpy dpy dze`a did zelbdc

.dpy xyr cg` `ki` ok m`

êãéãìådxyr ryza elb ickn Ð `gip in

,xird dzkedyk epiide ,dpy

,eed dxyr mizy Ð dxyr ryz cr rayn

:jxtinl ivne .oiied yye mixyr Ð ixqax`e

dxyr dpenyc xeaq didy ,ozhiy itl

ikid ok m`c ,zeilb ipy dxyr ryze

`l Ð dxyr dpenya dzked i` ?`nwezn

`ibeqc ,citwdl oi`e ?dxyr ryza dzked

.`gip `pwqnle ,`ed `nlra
ded
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oikxr(iriax meil)

dpyaeäiðLezeklnläìòl`xyi ux`líé÷éBäé Laéëå,carl §¦¨¨¨§¦¥§¨¦
zeklnl zipiny dpy `id miwiedi yeaikl ziriay dpyy ixd
dpyd `id miwiedi yeaikl dxyr dpenyd dpyde ,xvpckeap

.xvpckeap zeklnl dxyr ryzd
:(:`i) lirl `ziixaa epipy,äiðMa ïëådid `ed mb ipy zia oaxegy §¥©§¦¨

:`xnbd dywn .ziriay i`venaéî úéòéáL éàöBîa äiðLe§¦¨§¨¥§¦¦¦
dì úçkLîi`vena did ipy zia oaxegy dz` `ven m`d - ©§©©¨

,ziriayéãkîixde -änk éðL úéamipyí÷,[cnr-]äàî òaøà ¦§¦©¦¥¦©¨¨©§©§¨
íéøNòårax`d zpya axge ,oaxegd zpy caln ,zenly mipy §¤§¦

dligzn zepnl elgd zelaeide oihinyd oipne .zg`e mixyr ze`n
.ipy zia mwedyn,aeyge `vaäàî òaøàmpyi dpyéìáBé àéðîz ©§©§¨§©§¨§¥

laeid xg`le ,laei yi mipy miying lkay ,zelaei dpeny -
,mkezny ,dpy mixyr cer exzep oexg`dòeáL éøz éøñaøà- ©§©§¥§¥¨©

,dhiny ly mipiipn ipy ody mipy dxyr rax`úéL eäì eLt- ©§¦
dhinyd xg`l cner ziad didy mipy yy cer exzepdéì äåä£¨¥

òeáMa àzéLarax` enlyed dhiny ly reayl ziyiya ixd - §¦¨©¨©
dpya ziad axgy `vnpe ,ziad oipal dpy mixyre ze`n

.ziriay i`vena `le ,ziriaya epiidc dixg`ly
:`xnbd zvxzníéMîç úðL ,øîàc ,àéä äãeäé éaø ,épî àä̈©¦©¦§¨¦§¨©§©£¦¦

ïàëìe ïàëì äìBòoipnl laeid zpy mb `id ,miyingd zpy - ¨§¨§¨
ziriay oipnle `ad laeid oipnl dpey`xd dpyd mb `ide mcewd
.mly laei oipn yi mipy ryze mirax` lka ,df oeayg itle ,`ad
yi dcedi iaxl ,opax zhiya epayigy laei oipn lk cbpk ,ok m`e

,`ad laeid oeaygl dpy ceréìáBé àéðîzî àéðîz éúééà`ad - ©§¥§©§¨¦§©§¨§¥
zpy `id ze`n rax`d zpy opaxly ,zelaei dpenyn mipy dpeny
,iriyzd laeid oipna zipiny dpy `id ,dcedi iaxle ,ipinyd laeid

øñéaøà éåä úéL éðäåmipyd yy el` mipy dpeny lr sqed - §¨¥¦¨¥©§¥©
zexg`d mipyd dxyr rax` ixdy] zetqepd mipyd mixyrn
,dxyr rax` ixd ,[zehiny izy ody lirl epayig xak okezny
ze`n rax` oipn znlyd z`vnp ,zepeekn zehiny izy ody

,dhiny zpya ziad oipal mixyreúéòéáL éàöBîác çëzLéà¦§§©¦§¨¥§¦¦
áeøç.dixg`ly dpya axg ixdy ziad ¨

:`xnbd dywnéàzhiyaäãeäé éaø,iqei iax ly `ziixad zkled ¦©¦§¨
ziad oaxeg ok m`dì úçkLî àì äðBLàøa.ziriay i`vena ¨¦¨Ÿ©§©©¨

ãòå õøàì eñðëpMî ìàøNé eðî úBìáBé øNò äòáL ,àéðúc§©§¨¦§¨¨¨§¨¦§¨¥¦¤¦§§¨¨¤§©
eàöiLjlnd dnly icia oey`x zia oipa iabl xn`py ,laa zelbl ¤¨§

ipA z`vl dpW zF`n rAx`e dpW mipFnWa idie' (` e '` mikln)©§¦¦§¦¨¨§©§©¥¨¨§¥§¥
zpya oey`x zia dpap ,''dl ziAd oaIe 'ebe mixvn ux`n l`xUi¦§¨¥¥¤¤¦§©¦©¦¤©©¦©
dpy mirax` mkezn cxed ,mixvn z`ivil mipenye ze`n rax`
,mirax`e ze`n rax` ixd ,ux`l eqpkpy cr mixvnn e`viyn
dpeny ixd ,cner ziad didy mipy xyre ze`n rax` mdilr sqed
xtqnae ,ziad oaxega elby cre ux`l eqpkpyn miyinge ze`n
dkiynn .dpy miying ly zelaei xyr dray yi df mipy

:`ziiixadøîBì ìBëé äzà éàåyeñðëpL äòMîux`leðîoipn §¦©¨¨©¦¨¨¤¦§§¨
,zelaeie oihinyúléçúa áøç úéa àöîð ,ïk øîBà äzà íàL¤¦©¨¥¥¦§¨©¦¨¥¦§¦©

ìáBé.dnvr laeid zpya -åzpya oaxegd didy xnel xyt` i` ¥§
ok m`y ,laeidàöBî äzà éàdpy dxyr rax` laeid didy ¦©¨¥

xFUrA dpXd W`xA' (` n l`wfgi) l`wfgi xn`y itk okn xg`l§Ÿ©¨¨¤¨
,Wcglàlà .'øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàai`ce ©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦¤¨

íäî àö,oipnd on cxed -òáLmipyeLaékL,ux`d z`òáLå ¥¥¤¤©¤¦§§¤©
mipye÷léçL,zelgpl ux`d.zelaeie oihiny oda epn `ly ¤¦§

xy`ke,dxyr rax` [l"pd oeaygd itl] miyingd zpyn cixez
i`ven `idy ,laeid oipnl yye miyly zpya ziad axgy `vnp

,ziriayàöBî äzàålaeid zpya dzid l`wfgi z`eapyòaøàa §©¨¥§©§©
,øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNòzniiqn .oaxegd zpy `lae ¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦

laei zpy dzidy opax zhiyl ayiizn df oeayge :dziiyew `xnbd
,dpy miying lkaéàåzhiya zkled `ziixadäãeäé éaødidy §¦©¦§¨

,dpy ryze mirax` lka `a laeidéìáBé éøñáMî éøñáL éúééà©§¥©§§¥¦©§§¥§¥
,opax zhiyly zelaei xyr drayn mipy dxyr ray `ad -éãL§¦

éðäà.oeaygd lr mze` sqed ,xnelk ,zelaeid lr mze` oze - ©¨¥
itle ,ux`l dqipkl miyinge ze`n dpeny zpy `id ,oaxegd zpyy
,laeid oipnl miyingd zpy `id ,miyingl mipyd zwelg oeayg
laeid zpye] dcedi iax zhiyl dpy dxyr ray oeaygd lr sqed
rax` zgtde [o`kle o`kl dler `id ixdy ,oeaygd on oexg`d
laeid oipna yly zpya ziad oaxeg `vnp ,ewlige eyaiky dxyr

,`adòeáMa àúìúa déì äåäoipnl ziyily dpy `ide - £¨¥¦§¨¨©¨©
.ziriay i`vena `le ,dhinyd

:`xnbd zvxznäéîøé àúàc ãò áéøçðñ eäðéìâàc éðL êðä̈¨§¥§©§¦§©§¥¦©©£¨¦§§¨
eäì áéMç÷ àì ,eäðéøcäàz` aixgpq dlbdy mipyd el` - ©§§¦§Ÿ¨©¦§

lhay oeik ,oeaygl zeler opi` dinxi mxifgdy cr mihayd zxyr
,dcedi iax zhiyl mihayd zvwn elbyn zelaeie oihiny oipn
zpy dzid eayy dpy dze`e ,dligzn zepnl elgd eayyne

,dcedi jln ediy`il dxyr dpenydzg`e miyly ediy`i jlne
zpy cr zepnl elgd day dxyr dpeny zpyn ,ayge `v .mipy
zg` miwiedi jln eixg`le ,mipy dxyr rax` ,zg`e miyly
lgd dpy dze`ae miycg dyly oikiedi jln eixg`le ,dpy dxyr
,ixd ,ziad oaxeg cr dpy dxyr zg` jlne ,jelnl ediwcv
ayiizne ,mipy yye miyly ziad oaxeg cr zepnl elgdyn
oipnl yye miyly zpya ziriay i`vena ziad axgy oeaygd

.laeid did okn xg`l dpy dxyr rax`e ,laeid
:opax zhiyk iqei iax ly `ziixad ixac ayiil sqep uexizúéòaéà¦¨¥

å ,ïðaø íìBòì ,àîéàipy zia axgy `vnp ,mzhiyly dywedy dn ¥¨§¨©¨¨§
xnel yi ,dhinyl ziyiyaéðz÷ éë`ziixaa'äiðMa ïëå'epi` ¦¨¨¥§¥©§¦¨

`l` ziriay i`vena axgy jk lr dleràøàMàx`y lr - ©§¨¨
zaya oey`x meia axgy ,oey`x zia oaxega exn`py mixacd

.a`a dryzae
:`xnbd dgikenàøazñî énð éëäepi` 'dipya oke' epipyy dny ¨¦©¦¦§©§¨

,oey`x zia oaxega erxi`y zerxe`nd lk lr dleràîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨
,éëä,aixiedi ly ezxnyn dzid oaxegd onfay epipyy dn dywi ¨¦
ikeéàåä éî äiðMa áéøéBäé ìL BzøîLî,dzid m`d -,àéðúäå ¦§©§¤§¨¦©§¦¨¦£©§¨©§¨

eìò úBøîLî òaøà`xfr mr,äìBbä ïî,od el`e,íéøçå äéòãé ©§©¦§¨¨¦©¨§©§¨§¨¦
òaøàå íéøNòì íe÷lçå íäéðéaL íéàéáð eãîò ,ønéàå øeçLt©§§¦¥¨§§¦¦¤¥¥¤§¦§§¤§¦§©§©

úBøîLî,rax`e mixyrl laan elry el` zexnyn rax` ewlg - ¦§¨
cvik mircei minkg eid `le .oey`x ziaa eidy zexnynd oipnk
zxnyn y`x lk ly zenyd eazk .in ixg` ceari in ,zrk mxcql
drax`e mixyr lr zeny drax`e mixyr ,mewlgy xg`l epiny

,miwzt,étì÷a íeðúðe íeììa`id dpey`x dny dlriy zxnyne §¨§¨§©§¦
oke eixg`ly reaya dixg`ly ine ,oey`xd reaya cearl dkixvd

.d`ldàazxnyn ipan cg`ìèðå äéòãédlre ,itlwd on miwzt ¨§©§¨§¨©
dligza ecia,LL ,åéøéáç ÷ìçå B÷ìçdlriy ycewd gexa oeeky ¤§§¥¤£¥¨¥

,miwzt dyng cer `ived jk xg`e ,eilr meyx eny xy` wzt ecia
,dligzay dirci zxnynn eixiag zeny meyx did mlek lre
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

.miwiedi yaik dipy dpy :opixn`c epiideíéøùòå äàî òáøàdpy cal ,oinly Ð

.ea axgyòåáùá àúéùá äéì äåäziriayae ,mipy mixyre ze`n rax` elk Ð

.axg dnvräìåò íéùîç úðùiaxl ,jkld .`ad laei zligz `ide ,laei zpyl Ð

.mipy ryze mirax` `l` laei lka ied `l dcediäãåäé éáøë éàdl znwen Ð

axgc zgkyn `l dpey`xa ,iqei iaxc `dl

.ziriay i`vena oey`x ziaøùò äòáù
úåìáåé:(e ` mikln) aizkc ,i`xwn iwtp Ð

,'ebe "dpy ze`n rax`e dpy mipenya idie"

ux`l eqpkpc gkzy` Ð xacnc mirax` lc

ziae .mirax`e ze`n rax` ziad oipa mcew

ixd Ð xyre ze`n rax` cnr oey`x

xyr dray ixd ,miynge ze`n dpeny

.miyng ly zelaeiøîåì ìåëé äúà éàå
åñðëðù äòùî,zelaeie oihiny epn ux`l Ð

xnelk ,laeid zligza axg zia ok m`c

`ly xninl `kil `dc .dnvr laeid zpya

`l ok m`c Ð zg`e miyng cr axg

eyaiky ray zilcn ikc .oizrny `nwezin

zpya oaxeg zgkyn Ð ewligy raye

dipy epiide ,laei ly raye miyly

jkld .ziriay i`vena opira op`e ,dhinyl

laeid zpy Ð laeid zligz i`d ol yxtz`

rax`a laei `diy `ven dz` i`e ,dnvr

aizkck xird dzked xy` ixg` dpy dxyr

.(n oniq) l`wfgiaåùáéëù òáù ïäî àö
'åëåxg`l cr zelaeie oihiny epn `le Ð

laeid zpy `ven dz` [i`e] .dxyr rax`

,xird dzkedy xg` dpy dxyr rax`

rax` zilcn ikc ,lirl `piax uixzcke

,ziye oizlz edl eyt Ð miyngn dxyr

,ziad axg yye miyly zpyac gkzy`

rax`a laeid zpye ,ziriayl i`ven `ide

iaxc jd i`e .oaxegd zpyn cal dpy dxyr

xqay izii` Ð dcedi iaxc `ail` lirl iqei

edpicy xnelk ,ipd` icy ilaei xqayn oipy

ixqay jpdn dxyr rax` lce ,zelaeid lr

edl eyt Ð ewligy raye eyaiky rayl

!aexg reaya `zlzac gkzy` ,zlz:ipyne

'åë åäðéøãäàå äéîøé àúàã ãò áéøçðñ åäðéìâàã ïéðù úìú êðäjpd ,xnelk Ð

(lk lr) xey` jln lrie" :(fi a miklna) aizkck ,odilr aixgpq xvy mipy yly

yexgl i`pt mdl did `le ,"mipy yly dilr xvie oexney lrie ux`d [lka]

edinxi `z`c cr" hwpc i`de .edl aiyg `w `l Ð zelaeie oihiny epn `le ,rexfle

oze` dlbdy ediwfgn did dpy miryzn xzei `dc ,`weec e`l Ð "edpixcd`

edpilb`c ipy zlz :xn`w ikd `l` .ediy`i inia edinxi oxifgdy cr aixgpq

mirax` zpya oaxeg zgkyn ipy zlz zilcn ikc :`cg ,xaca zeaeyz daxde .izrny jk ,mipy yly jpdl edl aiyg `l ,edinxi oxifgdy cr zelb eze`a eide ,aixgpq

dil zil dcedi iaxl xninl `kil `de .dl zgkyn `l laei iedilc "xird dzked xy` ixg` dpy dxyr rax`" ,cere .ziriay i`ven opira op`e ,ziriay `ide ,ryze

jpd `l` opilcn `l ikid :il `iyw cere .laei ded xird dzked xy` ixg` dxyr rax`c `yxc jdn `l` ewligy ray opigkyn `l onwle .aizk `xw `dc ,`yxc jd

ipy zlz?ilin ipd Ð oihiny ycwl zelaei epn :mzd opivxznc ab lr s`e !edinxi oxifgdy cr zelaeid elha cbe oae`x hay elbyn :(`,al oikxr) `xza wxta opixn`de

mcal mipy yly lehil okzi j`id ,cere !llk zelaei epn `lc mzd opinwen dcedi iaxl la` ,opaxl?dxyr mizy e` mipy xyr epn xak mdilr aixgpq dlryk m`

ylye miyngd zpy laei ycwl dxyr rax` dxyr yly zepnle ,oey`xd mpiipnl xefgle mipy yly oze` wiqtdl okzi j`id ,mipy yly mdilr dlre ,laeil?lra

ikde .mixtqa azkpe did yaeyn yexite ,`ed yeaiy mixtqa azkc "zlz" i`dc ,ipira d`xp el` zeieed jezne .ziriax ziyily dipy dpey`x zepnl eligzd f` jgxk

opixn`cke ,zelaeie oihiny oipna dcedi iax aiyg `l zelba eidy mipyd oze` lkc ,hwp `wece .aiyg `l edpixcd` edinxi `z`c cr aixgpq edpilb`c ipy jpd :opiqxb

.xneg oink xecq jpeayg `vnze ,oaxegd xyre ze`n rax`d zpy cr dpy dze`n aeyge `ve ,laeil zepnl eligzd ediy`i inia exfgy dpy dze`a `l` .`xza wxta

ed xy` xg` dpy dxyr rax` zgkyne .ziriay i`ven `ide ,ziad axg laeil yye miyly zpyac,ediy`il dxyr dpeny zpya exfg ixdy ,laeid zpy ded xird dzk

diway ikid :(a,ci) dlibna opixn`e ,d`iapd dcleg l` jlnd gly xtqd ixac lre ,ycwnd ziaa xtqd `vnp ediy`il dxyr dpeny zpyac (ak a miklna) aizkck

dclegl xcye edinxil?dxf dceard z` diy`i dpity df xace .'ebe "fld oeivd dn" aizkc Ð xecdc olpne .mihayd zxyr xifgdl jldy ,mzd ded `l dinxi :opixn`e

Ð eed dnk zg`e miyly cr dxyr dpenyn .dpy zg`e miyly jln ediy`ie ,laeid zlgz did ediy`il dxyr dpenya :mler xcqa iz`vn jke .did dpy dze`a

dxyie ialn izpad jk .dcedi iaxk xity `nwezine .ziad axg f`e ,yye miyly ixd Ð (dk a miklna) aizkck ,ediwcvl ixq cge ,oikiedie miwiedil ixq cge ,ixqax`

.mdipira dxyie ,izeaxl eizrcede ,ok ea aezky dben oyi xtq iz`vn ok ixg`e .dizrny `l la` ,ipiraïðáøã àáéìà íìåòì àîéà úéòáéà.dizlinl iqei iax dxn` Ð

.reaya `ziya dil ded :lirl jl `iyw `wceàøàùà äéðùá ïëå éðú÷ éë.zay i`vene a`a dryz` Ðäìåâä ïî åìò.`xfr inia Ðøîéàå øåçùô íéøç äéòãéÐ

.xni`l xegyt lye ,xegytl mcew mixg zxnyne ,mixgl mcew dirci zxnyn dzid oey`x ycwnayúåøîùî íéøùòå òáøàì íå÷ìçin ,oxcqi cvik oircei eid `le Ð

.in xg` ceariíåììá.oiwzt drax`e mixyra zexnyn drax`e mixyrd my eazky Ðéôì÷á íåðúðåeci qipkde xfge ,ecia ezxbi` dzlre ycewd gexa dirci oeeke Ð

.ef xg` ef zexbi`a oiaezkd oze` ,eixg` eyr jk Ð ecia zexbi`d elry xcq eze`ae .minrt yy cr oke ,zxbi` lhpe
ïëå
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äåäziya dlk mipy mixyre ze`n rax` oipnc :yexit Ð reaya `ziya dil

ziad axg `lc `ibeq `gken ikdc .zg`e mixyr zpya did oaxegde ,reaya

axg mipy xyre ze`n rax` cnry oey`x ziae .zg`e mixyr zpy cr dipya

xnelk ,laei zligza axg zia `vnp .`ibeqd lk gken ikd ,envr xyr zpya

rax` zpya oaxegdc ,dnvr laei zpya

.i"yx .xyre ze`n

êðäopiqxb `le Ð aixgpq edpilb`c mipy

ixdy ,eed `aeh ik ,"mipy zlz"

ediy`il xyr dray cr ediwfgl dyyn

.dpy d`nl aexw `ed ,edinxi mxifgdy

yeaiye ,oeyld df lr i"yx dywd cere

.`ed

àìàewligy raye eyaiky ray mdn `v

dze`ae ,yye miyly x`yie Ð

i`e .ziriay i`ven iedc ,xird daxg dpy

dxyr rayn ixqay izii` dcedi iax

dil ded dpy ylye miyng ixd zelaei

jxtinl ivnc oicd `ede .reaya `zlza

`xw zgkyn ikid ok m` :dcedi iaxl

?oaxegl dxyr rax`a did l`wfgic

êðä`z`c cr aixgpq edpilb`c ipy

Ð aiygw `l edpixcd`e edinxi

dpne .ediy`il dxyr dpenya mxifgde

,zg`e miyly jlnc ,ediy`il dxyr rax`

ixd Ð ediwcve miwiedic mizye mixyre

yye miyly zpyae ,dpy yye miyly

xn`w i`n ,ok m` :xn`z m`e .daxg

,epn eqpkpyn xne` dz` m` :`ziixaa

,`zil `d ?laei zligza axg zia `vnp

,zelaei zepnln ewqt Ð elbykc

eze ,ycwle zepnl exifgd Ð mexifgdyke

!oaxegd cr dpy yye miyly wx did `l

,opaxk `iz` `ziixa `iddc :iax xne`e

.oihiny oipnn epi` miyng zpyc ixn`c

Ð zelaei epn `lc inp [idp] elbyk ,edcicle

zelaei oipen eide ,oiycwne oipen oihiny

idliy `zi` ikdc .oihiny ea ycwl

.oihiny ycwl `l` zelaei epn `l :oizlikn

oeayg eze`l `l` laeid zligz zepnl eligzd `l edinxi mexifgdyk ,ok m`e

iaxl la` .laei zpya axg zia eqpkpyn epn m`y xn`w jkle ,oipen eidy envr

`l mihay zxyrd elby mipyae ,oihinyd oipnn envr miyng zpy :xn`c dcedi

ekxved Ð laei bdpe dinxi mxifgdyk ok m`e ,llk zelaei `le oihiny oipen eid

.mpiipn ligzdle xefgl
ezxnyn
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äiðL¯.íé÷éBäé Laéëå äìòäiðLe ."äiðMa ïëå" §¦¨¨¨§¦¥§¨¦§¥©§¦¨§¦¨
éðL úéa éãkî ?dì zçkLî éî úéòéáL éàöBîa§¨¥§¦¦¦©§©©§¨¦§¦©¦¥¦

í÷ äîk¯äàî òaøà ;íéøNòå äàî òaøà¯ ©¨¨©§©§¨§¤§¦©§©§¨
éøñaøà ,éìáBé àéðîz¯,úéL eäì eLt ,òeáL éøz §©§¨§¥©§©§¥§¥¨©¨§¦

!òeáMa àúéLa déì äåä¯äãeäé éaø ?épî àä £¨¥§¦¨©¨©¨©¦©¦§¨
éúééà ;ïàëìe ïàëì äìBò íéMîç úðL :øîàc ,àéä¦§¨©§©£¦¦¨§¨§¨©§¥

úéL éðäå ,éìáBé àéðîzî àéðîz¯,øñéaøà éåä §©§¨¦§©§¨§¥§¨¥¦¨¥©§¥©
.áeøç úéòéáL éàöBîác çkzLéà¯,äãeäé éaø éà ¦§©©¦§¨¥§¦¦©¦©¦§¨

øNò äòáL :àéðúc !dì zçkLî àì äðBLàøä¦¨¨©§©©§¨§©§¨¦§¨¨¨
éàå ,eàöiL ãòå õøàì eñðëpMî ìàøNé eðî úBìáBé§¨¦§¨¥¦¤¦§§¨¤¤§©¤¨§§¦
äzà íàL ,eðî eñðëpL äòMî øîBì ìBëé äzà©¨¨©¦¨¨¤¦§§¨¤¦©¨

ïk øîBà¯éàå ,ìáBé úléçúa áøç úéa àöîð ¥¥¦§¨©¦¨¥¦§¦©¥§¦
äúkä øLà øçà äðL äøNò òaøàa" àöBî äzà©¨¥§©§©¤§¥¨¨©©£¤ª§¨
,e÷léçL òáLå eLaékL òáL íäî àö ,àlà ."øéòä̈¦¤¨¥¥¤¤©¤¦§§¤©¤¦§
äúkä øLà øçà äðL äøNò òaøàa" àöBî äzàå§©¨¥§©§©¤§¥¨¨©©£¤ª§¨
,éìáBé éøñáMî éøñáL éúééà ,äãeäé éaø éàå ."øéòä̈¦§¦©¦§¨©§¥©§§¥¦©§§¥§¥

éðäà éãL¯!òeáMa àúìúa déì äåäðäéðL C §¥©£¥£¨¥¦§¨¨©¨©¨¨§¥
àì eäðéøãäà äéîøé àúàc ãò áéøçðñ eäðéìâàc§©§¦§©§¥¦©©£¨¦§§¨©©§¦§¨
éðú÷ éëå ,ïðaø íìBòì :àîéà úéòaéà .eäì áéLç÷̈¨¥§¦¨¥¥¨§¨©¨©§¦¨¨¥

"äiðMa ïëå"¯éàc ,àøazñî éîð éëä .àøàMà §¥©§¦¨©§¨¨¨¦©¦¦§©§¨§¦
éî äiðMa áéøéBäé ìL BzøîLî ,éëä àîéz àì̈¥¨¨¦¦§©§¤§¨¦©§¦¨¦

:àéðúäå ?éàåä,äìBbä ïî eìò úBøîLî òaøà £©§¨©§¨©§©¦§¨¨¦©¨
íäéðéaL íéàéáð eãîò .ønéàå øeçLt íéøçå äéòãé§©§¨§¨¦©§§¦¥¨§§¦¦¤¥¥¤
íeðúðe íeììa ,úBøîLî òaøàå íéøNòì íe÷lçå§¦§§¤§¦§©§©¦§¨§¨§¨

,étì÷aàaäéòãé,LL åéøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå §©§¦¨§©§¨§¨©¤§§¥¤£¥¨¥
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oikxr(iriax meil)

dpyaeäiðLezeklnläìòl`xyi ux`líé÷éBäé Laéëå,carl §¦¨¨¨§¦¥§¨¦
zeklnl zipiny dpy `id miwiedi yeaikl ziriay dpyy ixd
dpyd `id miwiedi yeaikl dxyr dpenyd dpyde ,xvpckeap

.xvpckeap zeklnl dxyr ryzd
:(:`i) lirl `ziixaa epipy,äiðMa ïëådid `ed mb ipy zia oaxegy §¥©§¦¨

:`xnbd dywn .ziriay i`venaéî úéòéáL éàöBîa äiðLe§¦¨§¨¥§¦¦¦
dì úçkLîi`vena did ipy zia oaxegy dz` `ven m`d - ©§©©¨

,ziriayéãkîixde -änk éðL úéamipyí÷,[cnr-]äàî òaøà ¦§¦©¦¥¦©¨¨©§©§¨
íéøNòårax`d zpya axge ,oaxegd zpy caln ,zenly mipy §¤§¦

dligzn zepnl elgd zelaeide oihinyd oipne .zg`e mixyr ze`n
.ipy zia mwedyn,aeyge `vaäàî òaøàmpyi dpyéìáBé àéðîz ©§©§¨§©§¨§¥

laeid xg`le ,laei yi mipy miying lkay ,zelaei dpeny -
,mkezny ,dpy mixyr cer exzep oexg`dòeáL éøz éøñaøà- ©§©§¥§¥¨©

,dhiny ly mipiipn ipy ody mipy dxyr rax`úéL eäì eLt- ©§¦
dhinyd xg`l cner ziad didy mipy yy cer exzepdéì äåä£¨¥

òeáMa àzéLarax` enlyed dhiny ly reayl ziyiya ixd - §¦¨©¨©
dpya ziad axgy `vnpe ,ziad oipal dpy mixyre ze`n

.ziriay i`vena `le ,ziriaya epiidc dixg`ly
:`xnbd zvxzníéMîç úðL ,øîàc ,àéä äãeäé éaø ,épî àä̈©¦©¦§¨¦§¨©§©£¦¦

ïàëìe ïàëì äìBòoipnl laeid zpy mb `id ,miyingd zpy - ¨§¨§¨
ziriay oipnle `ad laeid oipnl dpey`xd dpyd mb `ide mcewd
.mly laei oipn yi mipy ryze mirax` lka ,df oeayg itle ,`ad
yi dcedi iaxl ,opax zhiya epayigy laei oipn lk cbpk ,ok m`e

,`ad laeid oeaygl dpy ceréìáBé àéðîzî àéðîz éúééà`ad - ©§¥§©§¨¦§©§¨§¥
zpy `id ze`n rax`d zpy opaxly ,zelaei dpenyn mipy dpeny
,iriyzd laeid oipna zipiny dpy `id ,dcedi iaxle ,ipinyd laeid

øñéaøà éåä úéL éðäåmipyd yy el` mipy dpeny lr sqed - §¨¥¦¨¥©§¥©
zexg`d mipyd dxyr rax` ixdy] zetqepd mipyd mixyrn
,dxyr rax` ixd ,[zehiny izy ody lirl epayig xak okezny
ze`n rax` oipn znlyd z`vnp ,zepeekn zehiny izy ody

,dhiny zpya ziad oipal mixyreúéòéáL éàöBîác çëzLéà¦§§©¦§¨¥§¦¦
áeøç.dixg`ly dpya axg ixdy ziad ¨

:`xnbd dywnéàzhiyaäãeäé éaø,iqei iax ly `ziixad zkled ¦©¦§¨
ziad oaxeg ok m`dì úçkLî àì äðBLàøa.ziriay i`vena ¨¦¨Ÿ©§©©¨

ãòå õøàì eñðëpMî ìàøNé eðî úBìáBé øNò äòáL ,àéðúc§©§¨¦§¨¨¨§¨¦§¨¥¦¤¦§§¨¨¤§©
eàöiLjlnd dnly icia oey`x zia oipa iabl xn`py ,laa zelbl ¤¨§

ipA z`vl dpW zF`n rAx`e dpW mipFnWa idie' (` e '` mikln)©§¦¦§¦¨¨§©§©¥¨¨§¥§¥
zpya oey`x zia dpap ,''dl ziAd oaIe 'ebe mixvn ux`n l`xUi¦§¨¥¥¤¤¦§©¦©¦¤©©¦©
dpy mirax` mkezn cxed ,mixvn z`ivil mipenye ze`n rax`
,mirax`e ze`n rax` ixd ,ux`l eqpkpy cr mixvnn e`viyn
dpeny ixd ,cner ziad didy mipy xyre ze`n rax` mdilr sqed
xtqnae ,ziad oaxega elby cre ux`l eqpkpyn miyinge ze`n
dkiynn .dpy miying ly zelaei xyr dray yi df mipy

:`ziiixadøîBì ìBëé äzà éàåyeñðëpL äòMîux`leðîoipn §¦©¨¨©¦¨¨¤¦§§¨
,zelaeie oihinyúléçúa áøç úéa àöîð ,ïk øîBà äzà íàL¤¦©¨¥¥¦§¨©¦¨¥¦§¦©

ìáBé.dnvr laeid zpya -åzpya oaxegd didy xnel xyt` i` ¥§
ok m`y ,laeidàöBî äzà éàdpy dxyr rax` laeid didy ¦©¨¥

xFUrA dpXd W`xA' (` n l`wfgi) l`wfgi xn`y itk okn xg`l§Ÿ©¨¨¤¨
,Wcglàlà .'øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàai`ce ©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦¤¨

íäî àö,oipnd on cxed -òáLmipyeLaékL,ux`d z`òáLå ¥¥¤¤©¤¦§§¤©
mipye÷léçL,zelgpl ux`d.zelaeie oihiny oda epn `ly ¤¦§

xy`ke,dxyr rax` [l"pd oeaygd itl] miyingd zpyn cixez
i`ven `idy ,laeid oipnl yye miyly zpya ziad axgy `vnp

,ziriayàöBî äzàålaeid zpya dzid l`wfgi z`eapyòaøàa §©¨¥§©§©
,øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNòzniiqn .oaxegd zpy `lae ¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦

laei zpy dzidy opax zhiyl ayiizn df oeayge :dziiyew `xnbd
,dpy miying lkaéàåzhiya zkled `ziixadäãeäé éaødidy §¦©¦§¨

,dpy ryze mirax` lka `a laeidéìáBé éøñáMî éøñáL éúééà©§¥©§§¥¦©§§¥§¥
,opax zhiyly zelaei xyr drayn mipy dxyr ray `ad -éãL§¦

éðäà.oeaygd lr mze` sqed ,xnelk ,zelaeid lr mze` oze - ©¨¥
itle ,ux`l dqipkl miyinge ze`n dpeny zpy `id ,oaxegd zpyy
,laeid oipnl miyingd zpy `id ,miyingl mipyd zwelg oeayg
laeid zpye] dcedi iax zhiyl dpy dxyr ray oeaygd lr sqed
rax` zgtde [o`kle o`kl dler `id ixdy ,oeaygd on oexg`d
laeid oipna yly zpya ziad oaxeg `vnp ,ewlige eyaiky dxyr

,`adòeáMa àúìúa déì äåäoipnl ziyily dpy `ide - £¨¥¦§¨¨©¨©
.ziriay i`vena `le ,dhinyd

:`xnbd zvxznäéîøé àúàc ãò áéøçðñ eäðéìâàc éðL êðä̈¨§¥§©§¦§©§¥¦©©£¨¦§§¨
eäì áéMç÷ àì ,eäðéøcäàz` aixgpq dlbdy mipyd el` - ©§§¦§Ÿ¨©¦§

lhay oeik ,oeaygl zeler opi` dinxi mxifgdy cr mihayd zxyr
,dcedi iax zhiyl mihayd zvwn elbyn zelaeie oihiny oipn
zpy dzid eayy dpy dze`e ,dligzn zepnl elgd eayyne

,dcedi jln ediy`il dxyr dpenydzg`e miyly ediy`i jlne
zpy cr zepnl elgd day dxyr dpeny zpyn ,ayge `v .mipy
zg` miwiedi jln eixg`le ,mipy dxyr rax` ,zg`e miyly
lgd dpy dze`ae miycg dyly oikiedi jln eixg`le ,dpy dxyr
,ixd ,ziad oaxeg cr dpy dxyr zg` jlne ,jelnl ediwcv
ayiizne ,mipy yye miyly ziad oaxeg cr zepnl elgdyn
oipnl yye miyly zpya ziriay i`vena ziad axgy oeaygd

.laeid did okn xg`l dpy dxyr rax`e ,laeid
:opax zhiyk iqei iax ly `ziixad ixac ayiil sqep uexizúéòaéà¦¨¥

å ,ïðaø íìBòì ,àîéàipy zia axgy `vnp ,mzhiyly dywedy dn ¥¨§¨©¨¨§
xnel yi ,dhinyl ziyiyaéðz÷ éë`ziixaa'äiðMa ïëå'epi` ¦¨¨¥§¥©§¦¨

`l` ziriay i`vena axgy jk lr dleràøàMàx`y lr - ©§¨¨
zaya oey`x meia axgy ,oey`x zia oaxega exn`py mixacd

.a`a dryzae
:`xnbd dgikenàøazñî énð éëäepi` 'dipya oke' epipyy dny ¨¦©¦¦§©§¨

,oey`x zia oaxega erxi`y zerxe`nd lk lr dleràîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨
,éëä,aixiedi ly ezxnyn dzid oaxegd onfay epipyy dn dywi ¨¦
ikeéàåä éî äiðMa áéøéBäé ìL BzøîLî,dzid m`d -,àéðúäå ¦§©§¤§¨¦©§¦¨¦£©§¨©§¨

eìò úBøîLî òaøà`xfr mr,äìBbä ïî,od el`e,íéøçå äéòãé ©§©¦§¨¨¦©¨§©§¨§¨¦
òaøàå íéøNòì íe÷lçå íäéðéaL íéàéáð eãîò ,ønéàå øeçLt©§§¦¥¨§§¦¦¤¥¥¤§¦§§¤§¦§©§©

úBøîLî,rax`e mixyrl laan elry el` zexnyn rax` ewlg - ¦§¨
cvik mircei minkg eid `le .oey`x ziaa eidy zexnynd oipnk
zxnyn y`x lk ly zenyd eazk .in ixg` ceari in ,zrk mxcql
drax`e mixyr lr zeny drax`e mixyr ,mewlgy xg`l epiny

,miwzt,étì÷a íeðúðe íeììa`id dpey`x dny dlriy zxnyne §¨§¨§©§¦
oke eixg`ly reaya dixg`ly ine ,oey`xd reaya cearl dkixvd

.d`ldàazxnyn ipan cg`ìèðå äéòãédlre ,itlwd on miwzt ¨§©§¨§¨©
dligza ecia,LL ,åéøéáç ÷ìçå B÷ìçdlriy ycewd gexa oeeky ¤§§¥¤£¥¨¥

,miwzt dyng cer `ived jk xg`e ,eilr meyx eny xy` wzt ecia
,dligzay dirci zxnynn eixiag zeny meyx did mlek lre
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oikxr(iying meil)

jk xg`eàazxnynn cg`ìèðå íéøçitlwd on÷ìçå B÷ìç ¨¨¦§¨©¤§§¥¤
,åéøéáçlkd jqøeçLt ïëå ,LLeixag wlge ewlg lhp.ønéà ïëå £¥¨¥§¥©§§¥¦¥

eáéøéBäé eléôàL ,íäéðéaL íéàéáð eðé÷úädidyùàødúBøîLî ¦§¦§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦Ÿ¦§¨
mlekl oey`x didy xnelk ,oey`x ziaaäìBò,dlebd on jk xg` ¤

,Bì ìôè áéøéBäéå øwéò äéòãé àlà ,BîB÷nî äéòãé äçcé àìŸ¦¨¤§©§¨¦§¤¨§©§¨¦¨¦¨¦¨¥
,zexnyn yngl miwlgpe ,dligz mi`a dirci ly zexnyndy
`l ok m`e .aixiedi ceari dpexg`de ziyiyd zxnynd mewnae
'dipya oke' `ziixad ixacy xyt` i`e ,dlebd on aixiedi dlr

,aixiedi zxnyn onfa oaxegd didy jk lr mileràlài`cedn ¤¨
dler 'dipya oke' xn`py,àøàMài`vena axgy jk lr `le ©§¨¨

.aixiedi zxnyn onfa didye ziriay
:minkg zrck s` `ziixad ixac ayiil sqep uexiz,øîà éMà áø©©¦¨©

i`vena axgy jk lr mb dler 'dipya oke' xn`py dn mlerl
lirl dywedy dne .opax zhiyk dcinrdl xyt`e ,ziriay
ze`n rax` ly oeaygd itk] ziriaya ziad axg mzhiyly

xnel yi ,[miyingl wlgl mixyreðäéðL úéL Cmipyd yy el` - ¨¨¦§¥
ipy zia zepal elgdynLéc÷îe àøæò ÷éìñc ãòdlry cr - ©§¨¦¤§¨§©¥

zelaeie oihiny zepnl l`xyi ux` z` yciwe laan `xfrà÷ àìŸ¨
eäì áéMçoipal ziriay dpya wx zepnl elgdy ,oeaygd on opi` - ©¦§

yy ziad cnry mixyre ze`n rax` oeaygn cxed ,ok m`e .ziad
izye zelaei dpeny mdy ,dxyr rax`e ze`n rax` ixd ,mipy
i`vena axg ziad `vnp ,dixg`ly dpya ziad axge ,zehiny

.ziriay
dpapy xg`l mipy yy wx `xfr dlry jkl xewn d`ian `xnbd

:ziadáéúëc(ck c `xfr),yxekl l`xyi i`pey eglyy ixg` ¦§¦
,ycwnd zia ziipa z` xeq`iyàðäìà úéa úãéáò úìéèa ,ïéãàa'¥©¦§¥©£¦©¥¡¨¨¨

,íéìLeøéá éc'qxR Kln WeixC zEklnl oiYxY zpW cr `lhA zede ¦¦§¤©£¨¨§¨©§©©§¥§©§¨§¨¤¤¤¨¨
cr dlha dzide ,milyexiay midl`d zia zcear dlha f`ne -
zia z` zepal elgdy ixd .qxt jln yeixc zeklnl dipy dpy

.yeixcl dipyd dpya ipyd ycwndáéúëe(eh e my)àéöéLå' §¦§¥¦
úeëìîì úéL úðL àéäc ,øãà çøéì àúìz íBé ãò ,àðã àúéa¥¨§¨©§¨¨¦©£¨§¦§©¥§©§

'àkìî Låéøcxc` ycega iyily mei cr df zia oipa mlype - ¨§¨¤©§¨
jyna ziad dpapy ixd ,qxt jln yeixc zeklnl ziyiyd dpya

.eziipa zligzl ziyingd dpya mlype mipy rax`BúBàa ,àðúå§¨¨§
ïîæxc` ycegl ylya -ì,äàaä äðLziyiyd dpyd `idy §©§¨¨©¨¨

,ziad oipa zligzlàøæò äìòlaan,Bnò Búeìâåmilyexil ribde ¨¨¤§¨§¨¦
,a` ycegaáéúëc`xfr dlry xg` (g f `xfr)íéìLeøé àáiå' ¦§¦©¨Ÿ§¨©¦

,'Cìnì úéòéáMä äðMä àéä éLéîçä LãBçaziyiyd dpyay ixd ©¤©£¦¦¦©¨¨©§¦¦©¤¤
dpya ,eixg`ly ixyzae ,zelbd on `xfr ay dipad zligzl

.zelaeie oihiny zepnl lgd ,ziad oipal ziriayd
` zxxan `xnbdz` eyaik mipy rayy (:ai) lirl `ziixad ixac z

:dewlig mipy raye ux`d,àôeb,`ziixaa epipyøNò äòáL ¨¦§¨¨¨
eàöiL ãòå õøàì eñðëpMî ìàøNé eðî úBìáBé.zelbläzà éàå §¨¦§¨¥¦¤¦§§¨¨¤§©¤¨§§¦©¨

eñðëpMî øîBì ìBëéux`leðî,zelaeie oihinyøîBà äzà íàL ¨©¦¤¦§§¨¤¦©¨¥
,eðî eñðëpMîmzqipkl miyinge ze`n dpeny zpya axg ixd ¦¤¦§§¨

laei lka mipy miying ly oeayg itle ,ux`láøç úéa àöîð¦§¨©¦¨¥
å .ìáBé úlçúa,laei zpya axgy xn`z m`àöBî äzà éàdn ¦§¦©¥§¦©¨¥

(` n) l`wfgia xn`py,Wcgl xFUrA dpXd W`xA'äøNò òaøàa §Ÿ©¨¨¤¨©Ÿ¤§©§©¤§¥
,'åëå 'øéòä äúkeä øLà øçà äðL,laeid zpya d`eapd dzidy ¨¨©©£¤§¨¨¦

zpya laeid did m`e ,ziad oaxeg xg` dpy dxyr rax` df dide
mipy dxyr rax` l`wfgi z`eap onfa laei didy xyt` i` oaxegd

,okn xg`lraye ux`d z` eyaiky mipy ray odn cxed `l`
,zelaeie oihny epn `l el` mipy dxyr rax` lkay ,ewligy
.oaxegd xg`l dpy dxyr rax` laeid didy oeaygd dlere

:`xnbd zxxanïìðî eLaékL òáLmipy rayy epl okidn - ¤©¤¦§§¨¨
:`xnbd zx`an .ux`d z` eyaikáìk øîà÷confa ,ryedil §¨¨©¨¥

,zelgpd z` wlgl elgde l`xyi ux` z` yeakl eniiqyïa'¤
Lãwî [éúBà] 'ä ãáò äLî (éúBà) çìLa [éëðà] äðL íéòaøà©§¨¦¨¨¨Ÿ¦¦§Ÿ©¦Ÿ¤¤¤¦¦¨¥
Lîç ïa íBiä éëðà [äpä] äzòå ['åâå] õøàä úà ìbøì òðøa©§¥©§©¥¤¨¨¤§©¨¦¥¨Ÿ¦©¤¨¥

'[äðL] íéðBîLeonfa dpy mirax` oa alk didy ixd (i-f ci ryedi) §¦¨¨
eglypyny o`kn ,zelgpd zwelg onfa mipeny oae milbxnd geliy
mirax` exar ux`d yeaik meiq cr ux`d z` xezl milbxnd

.mipy yngeøî øîàåaäðBLàø äðLmixvnn l`xyi ipa z`ivil §¨©©¨¨¦¨
äLî äNòz`d,ïkLîdpyaeäiðLmixvn z`ivilïkLnä í÷eä ¨¨Ÿ¤¦§¨§¦¨©©¦§¨

çìLådyníéìbøî,ayge `v .ux`d z` xezldipy dpya §¨©§©§¦
,mirax` oa alk did mixvn z`ivilïcøé øeáò ékexar xy`k - ¦¨©§¥
l`xyi ux`l ocxid z` l`xyi ipaéåä änk øa áìkoa alk - ¨¥©©¨¨¥

,did dnkïézøz éëð ïðîz øaeid ixdy ,miizy zegt mipeny oa - ©§¨¨§¥©§¥
cr f`ne ,milbxnd eglyp dipy dpyae ,dpy mirax` xacna

,geliyd zpy `la mipy dpenye miyely ,ux`l eqpkpyà÷ ék¦¨
úBìçð âélôîzelgpd z` ryedi wlig xy`ke -øîà÷alkïa' §©¥§¨¨¨©¤

'éëðà äðL íéðBîLe Lîçyi ,ynge mipeny cr dpenye mirayne ¨¥§¦¨¨¨Ÿ¦
,mipy rayòáLc çëzLéàmipyeLaék.ux`d z` ¦§§©§¤©¦§

:`xnbd zxxanòáLåmipye÷léçL,zelgpl ux`d z`.ïìðî §¤©¤¦§§¨¨
:`xnbd zx`anî ,àîéà úéòaéàjkòáLcmipy,eLaékmzqd on ¦¨¥¥¨¦§¤©¦§

mbyòáLmipy,e÷léç.`xaqn `edeàìcî ,àîéà úéòaéàå ¤©¦§§¦¨¥¥¨¦§Ÿ
eäì úçkLîzpya l`wfgi z`eap dzidy `ven dz` oi`y jkn - ©§©©§

laeidøéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàok m` `l` ©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦
,eyaik mipy raye ,mipy dxyr rax` mipyd oeaygn zigtz

.ewlig mipy rayy o`kne

äðùî
:ycwna eidy mipiipna weqrl dkiynn epizpynïéúçBt ïéàlka - ¥£¦

zegt eidi `l onfïéøweáîä íéàìè äMMîoi`y ewcapy miyak-] ¦¦¨§¨¦©§¨¦
[men mdaìaíéàìhä úkL,miyakd ea mixnyn eidy mewnd - §¦§©©§¨¦

äðMä Làø ìL íéáBè íéîéìe úaMì éãk-icka `ed df xeriye §¥©©¨§¨¦¦¤Ÿ©¨¨
ipy eidy ,dpyd y`x ly miaeh mini ipyl dkenqd zayl witqiy
zylyle ,axra cg`e xweaa cg` ,mei lka miaxw cinz zepaxw
.mei lkl miipy ,miyak dyy aeh mei mcew wecal mikixv eid minid

åmivex m`ïéôéñBîmixwean mi`lhíìBò ãò.evxiy dnk -ïéà §¦¦©¨¥
úBøöBöç ézMî ïéúçBtmizget oi`e ,ycwna zeriwzd onfa £¦¦§¥£§

úBøBpk äòLzîycwna dxiyd zryaåmivex m`ïéôéñBî ¦¦§¨¦§¦¦
zexepike zexvevgíìBò ãò.ãáì ìöìväå.cg` `l` did `l - ©¨§©¦§¨§¨

àøîâ
zkyla onf lka mixwean miyak dyyn ezgt `ly dpyna epipy
dpyd y`x `aiy rx`i `ny meyn `edy dywnd xaqe ,mi`lhd
oikdl ekxhvie miyakd wecale jlil aeh meia elkei `le zay mcew
dyy onf lka eidi mlerly epwiz okle ,miyak dyy aeh mei mcew
minia ixde el` minil miyyeg m` :`xnbd dywn .dkyla miyak

el`eåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîz-minia mitqende micinzd jq §¦¦¨¦¨¨
.miyak dyyn xzei `ed el`

:`xnbd zvxznéà÷ àîìòa àpz,mini x`ya wqer `pzd - ©¨§¨§¨¨¥
`le ,mini x`ya mb mixwean miyak dyy ozil daiq yi ,xnelk

enq dpyd y`x lgy dxwn mrhn,zayl jéà÷ déãeçì ïéãéîzàå§©§¦¦§¥¨¥
,mitqen `la cal micinz cvn mikled eixace -éàîehwpy edne - ©

oeyldàîìòa àðîéñ ,'íéáBè íéîéìe úaMì éãk',`ed oniql - §¥©©¨§¨¦¦¦¨¨§¨§¨
minily enk dkyla mixwean miyak dyy mikixv mlerly rczy
xnel `qxiba drhz `l jk ici lre ,micinz dyy mikixv cgi el`

.dyngn e` drax`n mizget oi`yøîà÷ éëäå,ezpeek jke -ïéà §¨¦¨¨©¥
íéàìè äMMî ïéúçBt£¦¦¦¨§¨¦
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oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

øîéà ïëå øåçùô ïëå íéøç ïëå.dlr `l aey aixiedie Ðøîà éùà áømlerl Ð

aexg ziriayac lirl jl `iyw `wce .`id opaxe ,i`w ziriay i`ven` "dipya oke"

`l l`xyi ux` yciwe `xfr wilqc cr ziad oipan i`nw ipy ziyc ,`iyw `l Ð

mixyre ze`n rax` zpy zgkyn Ð ziad ipyn oipy ziy lc .zelaeie oihiny epn

cvik .ziriaya?Ð (oipy ziye) d`n rax`

,ireay ixz Ð ipy ixq rax`e ,ilaei `ipnz

didy ,zg`e mixyr ze`n rax` zpyae

.axg ,ziriay i`venéðù úéù ãòã ïìðîå
'åâå úìéèá ïéãàá áéúëã àøæò ÷éìñ àìÐ

.oipad ligzd yeixcl mizy zpya `nl`

'åâå àúéá àéöéùå áéúëåzpya `nl` Ð

dpyl onf eze`ae .mipy yng ixd ,mlyp yy

`xfr dlr ,oipal ziyy dpy `idy ,d`ad

`edy ixyz cre .a` ycga milyexil `ae

.zepnl ligzd `l oipal rayéëð ïðîú øá
éúøúux`l eqpkpy cr milbxn geliync Ð

zpyn cal ,dpenye miyly `l` epi`

mixvn z`ivil dipya `dc ,geliyd

.eglzypäðù äøùò òáøà úçëùî àìãî
øéòä äúëåä øùà éøçài` ,laei iedilc Ð

.weligle yeaikl dxyr rax` zilcn `l

äðùîúåøåðë äòùúîyxtz` `l Ð

.`nrhåãáì ìöìöäåmy did cg` lvlv Ð

.`xnba yxtn `nrhe ,xzei `leàøîâ`w

mini ipyle zayl ick oizrc `wlqmiaeh

e`ai m`y ,dyy opira ikdlc ,xn`w `weec

,dpyd y`x ly miaeh mini ipye zay cgi

.mipnefn mili` mdl edi Ð xwal elkei `le

éà÷ àîìòáopira inp dpyd zeni lkac Ð

`l` ,dpyd y`xe zay meyn e`le .dyy

.jenqa yxtncke ,ba ba oac meynàðîéñ
àîìòádpyz `ly ,`qxiba drhz `ly Ð

jpd hwp ikd meyn ,dyng e` drax`

.oicinz dyy erac mini dylyäòáøà
äèéçù íãå÷ íéîéopira ikd meyne Ð

dyy my epzp jepig zryac ,mlerl dyy
ïéø÷åáî
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ezxnyn
[mcewd cenrl jiiy]åúøîùî:opgl` epiax dywd Ð i`ed in dipya aixiedi ly

`nl` ,aixiedil my`d z`e dircil sqkd ozp :(`,iw) `nw `aa opixn` `dc

`l ,inp i` .oey`x zial jenq `ipzin oizipzn `dc :xnel yie !ipy ziaa didy

.aixiedi zgz xnynd `l` ,`weec aixiediåìéôàùdler aixiedi ly ezxnyn

,dniz edfe .dlr `l aeyy :i"yx yxit Ð

rnyn `dc ?dlr `l aeyy dil `pnc

ezxnyn elit`y" xn`wcn ,zelrl lekiy

:opgl` epiax dywd cere !"dler aixiedi ly

?dlr `ly epl heyt oi`e ,elr daxdcxn`e

.aixiedi dlry zeidl leki mewn lknc :iax

aixiedi ly ezxnyn :ikd jixt `w `kde

el` eid drax`e mixyr ik ?i`ed in dipya

rax`l zewelgy ,elr `ly zexnynd cbp

.mdizgz eyniye ,zexnyn mixyre

êðäaiygw `l yicwe `xfr wilqc cr ziy

inp ikc izyxitc i`nl :oeir jixv Ð

ycwl ick zelaei inp epn mihayd elb

wilqc mcew laac zelba ok m` ,oihinyd

ik zepnl eligzd i`n`e ,oipen eid inp `xfr

cera i`cec ,inc `lc :xnel yie ?`xfr wilq

Ð bdep laei oi` inp ik ,mznc` lr l`xyi

.oiycwn eide ,drixfe dyixga bdep dhiny

.ziriay llk oiycwn eid `l zelba la`

oikixv eid dleba eid inp ikc :oeir jixve

zbdepy mitqk zhiny iptn ziriay ycwl

jk `ed m`e .ux`l dvega oia ux`a oia

l`xyi inp ik ,laeia ielz epi` ziriayc

epni `l dnl Ð oznc` lr llk opi`e zelba

s`e ?oznc` lr l`xyi zvwn enk oihiny

oipen Ð dilr diayei lk oi`c ab lr

.laei oipen oi`y ab lr s` ,ziriay

åúåàyly `edy Ð d`ad dpyl onf

.laan `xfr dlr ,xc`a (mixyre)

xgi`y ,iyingd ycga milyexi dlre

.a` ycg cr xc` ycgn jxcd jldna

áìëÐ oizxz ikp oipnz xa ied dnk

epl oipn `de :opgl` epiax dywde

mirax` oa alk did `weec dipy dpyay

xa ocxid z` l`xyi xar ik ded f`c ,dpy

mirax`d zpy ligzd `ny ?oixz ikp oipnz

seqa did milbxn geliyae ,ely cg`e

,epivn `l alk zepy ixdy .mirax`d

oipnz xa ded ocxid z` l`xyi exaryke

raye eyaik rayy i`cea epricedl `l m` alk zepyl epl dnc ,yxtl `l` mezql aezkd `a `lc iax xn`e ?ewlig raye eyaik rayc `d cenlzdl `pne ,cg ikp

.ewlig

éàîxn` ,mzd xn`wc `pwqnac cr ikd xn` `l (a,hn) "zlkzd" wxt zegpna la` .`nlra `pniq "zayl ick"c `xwirn yxtn `kd Ð `nlra `pniq zayl ick

Ð iyy meiae iyingd meia ,dpyd y`x mini ipy eid m` :eyexit ikde .zayl hwp `weec ,`zaya cgc `xtv `ki` `dc ,eed dray Ð dyy ipd iy` axl :`piax

,ezhigy mcew mini drax` `edy ipy meia exwai dpyd y`xl ipy `edy iyiy mei lye ,zaya iying ly ezhigy mcew mini drax` `edy cinzd exwai oey`xd meia

ia oerh `ed mby ,`zaya cgc `xtv `ki` `dc .eed dray :jixte .iyily meia exwan zay ly oke?drayn ezgti j`id ok m`e .ezhigy mcew mini drax` xew

ïéôéñåîåytgl jixv oi`e devn xecid `di dnk cr ira `l` .mlerd cr siqedl elkeiy `hiyt i`ce `dc :iax xn`e Ð 'ek dl ixn`e `ped ax xn` dnk cr mler cr

,inp i` .xzei `le zexvevga rewzl mipdk mixyre d`n ixg` eytgy (d a minid ixac) `xwa ogky` `dc .mixyre d`n cr :`ped ax xn` .mipdk xg` xzei

.`lw aeaxirl opiyiig `lc `xwa `pgky` `dc ,siqedl leki mipdk mixyre d`n cr :`ped ax xn` .`lw aeaxir xzei etiqei m`y ,mlerd cr oitiqen oi`c `hiyt `dc
oi`
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,øeçLt ïëå ,LL åéøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå íéøç àä¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥©§
áéøéBäé eléôàL íäéðéaL íéàéáð eðé÷úä .ønéà ïëå§¥¦¥¦§¦§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦

äìBò úBøîLî Làø¯àlà ,BîB÷nî äéòãé äçcé àì Ÿ¦§¨¤Ÿ¦¨¤§©§¨¦§¤¨
éLà áø .àøàMà àlà !Bì ìôè áéøéBäéå øwéò äéòãé§©§¨¦¨¦¨¦¨¥¤¨©§¨¨©©¦

ðä :øîààì Léc÷îe àøæò ÷éìñc ãò éðL úéL C £©¨¨¦§¥©§¨¥¤§¨©§¦¨
úéa úãéáò úìèa ïéãàa" :áéúëc ,eäì áéLç à÷̈¨¥§¦§¦¥©¦§¥©£¦©¥
ãò àðc àúéa àéöéLå" :áéúëe ,"íìLeøéa éc àðäìà¡¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¦¥¨§¨©
éøc úeëìîì úéL úðL àéäc øãà çøéì àúìz íBéLå §¨¨¦©£¨§¦§©¦§©§¨§¨¤

àøæò äìò äàaä äðMì ïîæ BúBàa :àðúå ,"àkìî©§¨§¨¨§§¨©¨¨©¨¨¨¨¤§¨
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òaøàa" àöBî äzà éàå ,ìáBé úlçúa áøç úéa àöîð¦§¨©¦¨¥¦§¦©¥§¦©¨¥§©§©
eLaékL òáL .'åëå "øéòä äúkä øLà øçà äðL äøNò¤§¥¨¨©©£¤ª§¨¨¦¤©¤¦§

:áìk øîà÷c ?ïìðîäLî éúà çìLa äðL íéòaøà ïa" §¨©§¨¨©¨¥¤©§¨¦¨¨¦§Ÿ©Ÿ¦¤
éëðà äzòå ...õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî 'ä ãáò¤¤¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤§©¨¨Ÿ¦
äNò äðBLàø äðL :øî øîàå ,"íéðBîLe Lîç ïa íBiä©¤¨¥§¦§¨©¨¨¨¦¨¨¨

äiðL ,ïkLî äLî¯ék ;íéìbøî çìLå ïkLnä í÷eä ¤¦§¨§¦¨¨©¦§¨§¨©§©§¦¦
éåä äîk øa áìk ,ïcøé øeáò¯;ïézøz éëð ïðîz øa £©§¥¨¥©©¨¨¥©§¨¨§¦©§¥
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?ïìðî e÷léçL òáLå .eLaék òáLc çkzLéà ,"éëðà̈Ÿ¦¦§©©§¤©¦§§¤©¤¦§§¨©

eLaék òáLcî :àîéà úéòaéà¯úéòaéàå .e÷léç òáL ¦¨¥¥¨¦§¤©¦§¤©¦§§¦¨¥
øçà äðL äøNò òaøà" eäì zçkLî àìcî :àîéà¥¨¦§¨©§©©§§©§©¤§¥¨¨©©

."øéòä äúkä øLàäðùîíéàìè äMMî ïéúçBt ïéà £¤ª§¨¨¦¥£¦¦¦¨§¨¦
ìa ïéøweáîäì éãk ,íéàìhä úkLíéáBè íéîéìe úaL ©§¨¦§¦§©©§¨¦§©§©¨§¨¦¦
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קלט oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

øîéà ïëå øåçùô ïëå íéøç ïëå.dlr `l aey aixiedie Ðøîà éùà áømlerl Ð

aexg ziriayac lirl jl `iyw `wce .`id opaxe ,i`w ziriay i`ven` "dipya oke"

`l l`xyi ux` yciwe `xfr wilqc cr ziad oipan i`nw ipy ziyc ,`iyw `l Ð

mixyre ze`n rax` zpy zgkyn Ð ziad ipyn oipy ziy lc .zelaeie oihiny epn

cvik .ziriaya?Ð (oipy ziye) d`n rax`

,ireay ixz Ð ipy ixq rax`e ,ilaei `ipnz

didy ,zg`e mixyr ze`n rax` zpyae

.axg ,ziriay i`venéðù úéù ãòã ïìðîå
'åâå úìéèá ïéãàá áéúëã àøæò ÷éìñ àìÐ

.oipad ligzd yeixcl mizy zpya `nl`

'åâå àúéá àéöéùå áéúëåzpya `nl` Ð

dpyl onf eze`ae .mipy yng ixd ,mlyp yy

`xfr dlr ,oipal ziyy dpy `idy ,d`ad

`edy ixyz cre .a` ycga milyexil `ae

.zepnl ligzd `l oipal rayéëð ïðîú øá
éúøúux`l eqpkpy cr milbxn geliync Ð

zpyn cal ,dpenye miyly `l` epi`

mixvn z`ivil dipya `dc ,geliyd

.eglzypäðù äøùò òáøà úçëùî àìãî
øéòä äúëåä øùà éøçài` ,laei iedilc Ð

.weligle yeaikl dxyr rax` zilcn `l

äðùîúåøåðë äòùúîyxtz` `l Ð

.`nrhåãáì ìöìöäåmy did cg` lvlv Ð

.`xnba yxtn `nrhe ,xzei `leàøîâ`w

mini ipyle zayl ick oizrc `wlqmiaeh

e`ai m`y ,dyy opira ikdlc ,xn`w `weec

,dpyd y`x ly miaeh mini ipye zay cgi

.mipnefn mili` mdl edi Ð xwal elkei `le

éà÷ àîìòáopira inp dpyd zeni lkac Ð

`l` ,dpyd y`xe zay meyn e`le .dyy

.jenqa yxtncke ,ba ba oac meynàðîéñ
àîìòádpyz `ly ,`qxiba drhz `ly Ð

jpd hwp ikd meyn ,dyng e` drax`

.oicinz dyy erac mini dylyäòáøà
äèéçù íãå÷ íéîéopira ikd meyne Ð

dyy my epzp jepig zryac ,mlerl dyy
ïéø÷åáî
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ezxnyn
[mcewd cenrl jiiy]åúøîùî:opgl` epiax dywd Ð i`ed in dipya aixiedi ly

`nl` ,aixiedil my`d z`e dircil sqkd ozp :(`,iw) `nw `aa opixn` `dc

`l ,inp i` .oey`x zial jenq `ipzin oizipzn `dc :xnel yie !ipy ziaa didy

.aixiedi zgz xnynd `l` ,`weec aixiediåìéôàùdler aixiedi ly ezxnyn

,dniz edfe .dlr `l aeyy :i"yx yxit Ð

rnyn `dc ?dlr `l aeyy dil `pnc

ezxnyn elit`y" xn`wcn ,zelrl lekiy

:opgl` epiax dywd cere !"dler aixiedi ly

?dlr `ly epl heyt oi`e ,elr daxdcxn`e

.aixiedi dlry zeidl leki mewn lknc :iax

aixiedi ly ezxnyn :ikd jixt `w `kde

el` eid drax`e mixyr ik ?i`ed in dipya

rax`l zewelgy ,elr `ly zexnynd cbp

.mdizgz eyniye ,zexnyn mixyre

êðäaiygw `l yicwe `xfr wilqc cr ziy

inp ikc izyxitc i`nl :oeir jixv Ð

ycwl ick zelaei inp epn mihayd elb

wilqc mcew laac zelba ok m` ,oihinyd

ik zepnl eligzd i`n`e ,oipen eid inp `xfr

cera i`cec ,inc `lc :xnel yie ?`xfr wilq

Ð bdep laei oi` inp ik ,mznc` lr l`xyi

.oiycwn eide ,drixfe dyixga bdep dhiny

.ziriay llk oiycwn eid `l zelba la`

oikixv eid dleba eid inp ikc :oeir jixve

zbdepy mitqk zhiny iptn ziriay ycwl

jk `ed m`e .ux`l dvega oia ux`a oia

l`xyi inp ik ,laeia ielz epi` ziriayc

epni `l dnl Ð oznc` lr llk opi`e zelba

s`e ?oznc` lr l`xyi zvwn enk oihiny

oipen Ð dilr diayei lk oi`c ab lr

.laei oipen oi`y ab lr s` ,ziriay

åúåàyly `edy Ð d`ad dpyl onf

.laan `xfr dlr ,xc`a (mixyre)

xgi`y ,iyingd ycga milyexi dlre

.a` ycg cr xc` ycgn jxcd jldna

áìëÐ oizxz ikp oipnz xa ied dnk

epl oipn `de :opgl` epiax dywde

mirax` oa alk did `weec dipy dpyay

xa ocxid z` l`xyi xar ik ded f`c ,dpy

mirax`d zpy ligzd `ny ?oixz ikp oipnz

seqa did milbxn geliyae ,ely cg`e

,epivn `l alk zepy ixdy .mirax`d

oipnz xa ded ocxid z` l`xyi exaryke

raye eyaik rayy i`cea epricedl `l m` alk zepyl epl dnc ,yxtl `l` mezql aezkd `a `lc iax xn`e ?ewlig raye eyaik rayc `d cenlzdl `pne ,cg ikp

.ewlig

éàîxn` ,mzd xn`wc `pwqnac cr ikd xn` `l (a,hn) "zlkzd" wxt zegpna la` .`nlra `pniq "zayl ick"c `xwirn yxtn `kd Ð `nlra `pniq zayl ick

Ð iyy meiae iyingd meia ,dpyd y`x mini ipy eid m` :eyexit ikde .zayl hwp `weec ,`zaya cgc `xtv `ki` `dc ,eed dray Ð dyy ipd iy` axl :`piax

,ezhigy mcew mini drax` `edy ipy meia exwai dpyd y`xl ipy `edy iyiy mei lye ,zaya iying ly ezhigy mcew mini drax` `edy cinzd exwai oey`xd meia

ia oerh `ed mby ,`zaya cgc `xtv `ki` `dc .eed dray :jixte .iyily meia exwan zay ly oke?drayn ezgti j`id ok m`e .ezhigy mcew mini drax` xew

ïéôéñåîåytgl jixv oi`e devn xecid `di dnk cr ira `l` .mlerd cr siqedl elkeiy `hiyt i`ce `dc :iax xn`e Ð 'ek dl ixn`e `ped ax xn` dnk cr mler cr

,inp i` .xzei `le zexvevga rewzl mipdk mixyre d`n ixg` eytgy (d a minid ixac) `xwa ogky` `dc .mixyre d`n cr :`ped ax xn` .mipdk xg` xzei

.`lw aeaxirl opiyiig `lc `xwa `pgky` `dc ,siqedl leki mipdk mixyre d`n cr :`ped ax xn` .`lw aeaxir xzei etiqei m`y ,mlerd cr oitiqen oi`c `hiyt `dc
oi`
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,øeçLt ïëå ,LL åéøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå íéøç àä¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥©§
áéøéBäé eléôàL íäéðéaL íéàéáð eðé÷úä .ønéà ïëå§¥¦¥¦§¦§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦

äìBò úBøîLî Làø¯àlà ,BîB÷nî äéòãé äçcé àì Ÿ¦§¨¤Ÿ¦¨¤§©§¨¦§¤¨
éLà áø .àøàMà àlà !Bì ìôè áéøéBäéå øwéò äéòãé§©§¨¦¨¦¨¦¨¥¤¨©§¨¨©©¦

ðä :øîààì Léc÷îe àøæò ÷éìñc ãò éðL úéL C £©¨¨¦§¥©§¨¥¤§¨©§¦¨
úéa úãéáò úìèa ïéãàa" :áéúëc ,eäì áéLç à÷̈¨¥§¦§¦¥©¦§¥©£¦©¥
ãò àðc àúéa àéöéLå" :áéúëe ,"íìLeøéa éc àðäìà¡¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¦¥¨§¨©
éøc úeëìîì úéL úðL àéäc øãà çøéì àúìz íBéLå §¨¨¦©£¨§¦§©¦§©§¨§¨¤

àøæò äìò äàaä äðMì ïîæ BúBàa :àðúå ,"àkìî©§¨§¨¨§§¨©¨¨©¨¨¨¨¤§¨
ìLeøé àáiå" :áéúëc ,Bnò Búelâåàéä éLéîçä Lãça í §¨¦¦§¦©¨Ÿ§¨©¦©Ÿ¤©£¦¦¦

eðî úBìáBé øNò äòáL :àôeb ."Cìnì úéòéáMä äðMä©¨¨©§¦¦©¤¤¨¦§¨¨¨§¨
ìBëé äzà éàå ,eàöiL ãòå õøàì eñðëpMî ìàøNé¦§¨¥¦¤¦§§¨¨¤§©¤¨§§¦©¨¨
eðî eñðëpMî øîBà äzà íàL ,eðî eñðëpMî øîBì¯ ©¦¤¦§§¨¤¦©¨¥¦¤¦§§¨

òaøàa" àöBî äzà éàå ,ìáBé úlçúa áøç úéa àöîð¦§¨©¦¨¥¦§¦©¥§¦©¨¥§©§©
eLaékL òáL .'åëå "øéòä äúkä øLà øçà äðL äøNò¤§¥¨¨©©£¤ª§¨¨¦¤©¤¦§

:áìk øîà÷c ?ïìðîäLî éúà çìLa äðL íéòaøà ïa" §¨©§¨¨©¨¥¤©§¨¦¨¨¦§Ÿ©Ÿ¦¤
éëðà äzòå ...õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî 'ä ãáò¤¤¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤§©¨¨Ÿ¦
äNò äðBLàø äðL :øî øîàå ,"íéðBîLe Lîç ïa íBiä©¤¨¥§¦§¨©¨¨¨¦¨¨¨

äiðL ,ïkLî äLî¯ék ;íéìbøî çìLå ïkLnä í÷eä ¤¦§¨§¦¨¨©¦§¨§¨©§©§¦¦
éåä äîk øa áìk ,ïcøé øeáò¯;ïézøz éëð ïðîz øa £©§¥¨¥©©¨¨¥©§¨¨§¦©§¥

äðL íéðBîLe Lîç ïa" :øîà÷ úBìçð âélôî à÷ ék¦¨§©¥§¨¨¨©¤¨¥§¦¨¨
?ïìðî e÷léçL òáLå .eLaék òáLc çkzLéà ,"éëðà̈Ÿ¦¦§©©§¤©¦§§¤©¤¦§§¨©

eLaék òáLcî :àîéà úéòaéà¯úéòaéàå .e÷léç òáL ¦¨¥¥¨¦§¤©¦§¤©¦§§¦¨¥
øçà äðL äøNò òaøà" eäì zçkLî àìcî :àîéà¥¨¦§¨©§©©§§©§©¤§¥¨¨©©

."øéòä äúkä øLàäðùîíéàìè äMMî ïéúçBt ïéà £¤ª§¨¨¦¥£¦¦¦¨§¨¦
ìa ïéøweáîäì éãk ,íéàìhä úkLíéáBè íéîéìe úaL ©§¨¦§¦§©©§¨¦§©§©¨§¨¦¦

ãò ïéôéñBîe ,úBøBpk äòLzî ,úBøöBöç ézMî ïéúçBt ïéà .íìBò ãò ïéôéñBîe ,äðMä Làø ìL¤Ÿ©¨¨¦¦©¨¥£¦¦§¥£§¦¦§¨¦¦¦©
.ãáì ìöìväå ,íìBòàøîâ!eåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîz¯déãeçì ïéãéîzàå éà÷ àîìòa àpz ¨§©¦§¨§¨§¦¦¨¦¨¨©¨§¨§¨¨¥§©§¦¦§¥
ì éãk" éàîe ,éà÷"íéáBè íéîéìe úaL¯íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà :øîà÷ éëäå ,àîìòa àðîéñ ¨¥©§©§©¨§¨¦¦¦¨¨§¨§¨§¨¦¨¨©¥£¦¦¦¨§¨¦
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oikxr(iying meil)

ìa íéøweáîä,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà ,íéàìhä úkL,xnelk ©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨
drax` my epiznde ,men mda oi`y ewcapy miyak my epzipy
.onf lka miyak dyy my eid jk meyne ,dhigyd mcew mini

gafnd jepig zryayexwazpy miyak dpeny dkyla egipd
xweaa cinzl mipy elhp meid eze`ae ,okl mcew mini drax`
mixwean dyy exzep ,mnewna mepzpe mixg` mipy exwae ,axrae
,mipy epzpe mipy elhp ipyd meia ,miycg mipye [mini drax`]
mipy exzep iyilyae ,miycg drax`e mixwean drax` exzep
meiae ,miycg dpeny exzep iriaxae ,miycg dyye mixwean
exary ,dhigyl miie`x xak oey`xd meia epzipy mipyd ,iyingd
.d`ld oke ,mdizgz mipy epzpe melhp ,dwicad on mini drax`

.mi`lhd zkyla mixwean miyak dyy yi onf lkay `vnpépîe- ©¦
,epzpyn diepy in zrcke,øîBà âa âa ïa ,àéðúc ,àéä âa âa ïa¤©©¦§©§¨¤©©¥

ãeîìz ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòhL ãéîúì ïépî¦©¦§¨¦¤¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨©§
øîBìcinzd oaxw iabl (a gk xacna)éì áéø÷äì eøîLz' ©¦§§§©§¦¦

ïläìe .'BãòBîadxyra ezgwl eehvpy gqt oaxw iabl (e ai my) §£§©¨
,oqipaLãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå' øîBà àeä¥§¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨©Ÿ¤

(ïåùàøä)dxyrn exnyle minenn exwal yiy ,'Fz` EhgWe ,dGd©¤§¨£Ÿ
.hgyp f`y ,oqipa xyr drax` cr oqipaïläl äîgqt oaxwaïeòè ©§©¨¨

ïàk óà ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéacinzd oaxwaïeòè ¦©§¨¨¨¦¤§¦¨©¨¨
.äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa¦©§¨¨¨¦¤§¦¨

miaeh minie zay `pzd xikfdy dny jkl di`x `xnbd d`ian
:oniql `l` epi`éðz÷c ,énð à÷écmiyak dyy mikixvy ,dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

úaMì éãk'jxvpd xeriyd itk ernyn 'ick' oeyle ,'miaeh minile §¥©©¨
,miaeh mini ipye zayl'úaMì' éðz÷ àìåmdy rnyna didy §Ÿ¨¨¥©©¨

,miaeh minie zay jxevl ynndpéî òîL,oniql `l` df oi`y §©¦¨
mikixv onf lka jk dyy mikixv miaeh mini ipye zayly enky

.ba ba oa ly eixac mrhne ,dyy
oizget oi` :dpyna epipyúBøöBöç ézMî'eke'åëå ïéôéñBîecr ¦§¥£§¦¦
:`xnbd zxxan .mleränk ãòåxvevgmitiqen ze.zx`an §©©¨

:`xnbd,àðeä áø øîà écáæ áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¨¨©©©§¦¨©©¨
øîàpL ,íéøNòå äàî ãòmield zxiy iabl (ai d 'a minid ixac) ©¥¨§¤§¦¤¤¡©

ycwna.'úBøöBöça íéøöçî ,íéøNòå äàîì íéðäk íänòå'§¦¨¤Ÿ£¦§¥¨§¤§¦©§§¦©£§
mizget oi`y dpyna epipy.ãáì ìöìöå 'åëå úBøBpk äòLzî¦¦§¨¦§¦§¨§¨

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî:`xnbd zx`an .cigi did lvlvdy §¨¨¥¦¥
àø÷ øîàc éqà áø øîà(d fh '` minid ixac)íézìöîa óñàå' ¨©©©¦§¨©§¨§¨¨©§¦§©¦

,'[òéîLî] (òéîùäì).mizlvna obpn cg` didy ixd ©§¦©
:`xnbd dywneåä éøz 'íézìöî''mizlvn' xn`p aezkd oeyla - §¦§©¦§¥£

zvxzn .cigi oeyl `edy 'lvlv' `pzd azk recne ,miax oeyla
:`xnbdéãáò àzãéáò àãçc ïåék,dyer `ed zg` dceary - ¥¨©£¨£¦§¨¨§¦

,dzxag `la dliren zg`d oi` zekizg izy ieyr `edy s`y
,`vei lewd jke ef lr ef zeknyeäa ãéáò àøáb ãçåcg` mc`e - §©©§¨¨¦§

,mda caereäì éø÷`pzdãçlk oeyl -.lvlv epiidc ,cg` i ¨¥§©
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

mipy epzpe ,micinzl mipy oey`x mei elhpe ,okl mcew mini drax` oixwean

,mdizgz mipy epzpe mixzepd drax`d on mipy elhp ipy meia .mexwaie mdizgz

,mlerl oke ,odizgz mipy epzpe mipey`xd on mixzepd mipy elhp iyily meie

meil miie`x Ð oey`x mei my epzpe exwazpy oze`e .mipy mipzepe mipy milhep

,iyinga oiie`x Ð ipya epzipy oze`e ,iriax

lk e`vnpe .mlerl dlilg oixfeg oke

mini drax` oixwean oihgypd oicinzd

.dhigyd meie xewiad mei mr dhigy mcew

drax`l inc `l `d :il `iywe ,izrny jk

ezhigye xeyra exewiac ,gqtc mini

mein cal mini drax` ixd Ð xyr drax`a

epzip dpenyc ipira d`xp jkle !dhigyd

ikd oizipzna ipzwc dyye ,jepig meia my

elit`y xnelk ,dyyn mizget oi` :rnyn

my exiizyp Ð mei lkay mipyd elhiyk

dlild mcew ,jk xg`le .oixwean dyy

edpzile li`ed ,jpde .my epzie mipy exwai

aiygw `l Ð mipyd zlihp zrya izk`

ikc ,`nlra `pniq :`pixg` `pyil .edl

iccd iab dpyd y`xe zay irlwn ikc ikid

,zay axra zaya iyilyc `edd xwain
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.dhigy mcew mini drax` opira mlerl inp

éîð à÷éãe`le ,`ed `nlra `pniqc Ð
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éãáòody ,exiag `la liren cg` oi`c Ð

lr ef oikne zkzn ly zeagx zekizg izy
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.miphwïúéì äôá àìà øåðëå ìáðá íéøîåà
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oikixvd miel xyr mipy oipnl miel oze` epn

.okeclïéìåò àìåzpkend `ahv`d lr Ð

.oicner eid ux`a `l` ,okeclíéåìä éøòåöå
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`nl` ,xeyr lapa xepk dcedi iax witncn

.lap epiid xepkìáð éë äéì÷ ùéôðãÐ

.gex ici lr lew `ivene ,migtp ly getnk ieyr lapeéãòåñåmiiel .ixfer Ð.mlew wc ,ediilw oihw Ð miphw ,ediilw ear Ðéèè÷îmlew miyere oipihwn ,xnelk Ð

.ozenk mlew mqal mileki oi`y mield oixrvne ,dtie wc wc
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xiyl dxfrl qpkp ohwc opitli ikid :opgl` epiax dywde Ð l`incw eig`e

:aizk ,`xwc `xezin dil iaxc :wgvi epiax xn`e ?okecl micner mieldy drya

(cxen) ipa dcedi ipa eipae l`incw eipa reyi" :aizke ,"mield mdig`e mdipa"

lk xikfd `lde ?il dnl ,"mdipa [ccpg]

,diazk ikdlc dpin rny `l` !eipa cg`

.miphw rnyne ,xzein dedc
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."éøòö" eäì éø÷ ,éèè÷î àì éðäå éèè÷î éðä ,eäééì÷ áò éðäå eäééì÷ ïéh÷©¦¨©§§¨¥¨¨©§¨¥§©§¦§¨¥¨§©§¦¨¥§Ÿ£¥

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

Léì÷äì ãáòä úéîäL ãòenä øBLáe ,øéîçäìe ì÷äì äfeçà äãNáe ,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa ¥©£¨¦§¨¥§©§¦¦§¥£¨§¨¥§©§¦§©¨¤¥¦¨¤¤§¨¥
,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé .øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBîáe äzôîáe ñðBàa ,øéîçäìe§©§¦§¥§§©¤§¦¥©§¨¥§©§¦¥©£¨¦§¨¥§©§¦

éøòäL ãçà ?ãöékìàøNéaL øeòkä úàå ìàøNéaL äàpä úà C¯íàå ,òìñ íéMîç ïúBð ¥©¤¨¤¤¡¦¤©¨¤¤§¦§¨¥§¤©¨¤§¦§¨¥¥£¦¦¤©§¦
"éìò åéîc éøä" øîà¯.BéååL úà ïúBðàøîâãçà ?ãöék ,øéîçäìe 'åëå ì÷äì ïéëøòa Lé" ¨©£¥¨¨¨©¥¤¨§¥©£¨¦§¨¥§©§¦¥©¤¨

éøòäLìàøNéa .'åë "C¯íéBba ,ïéà¯éBb :ïðúc ,øéàî éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ;àì¯øéàî éaø ¤¤¡¦§¦§¨¥¦©¦¨¥¨©§¦¦§¨§©¦¥¦¦§©©¦¥¦
éøòî àì ìáà Cøòð :øîBà?C¯àlà ,éîð éBb eléôàc ïécä àeä ,øéàî éaø àîéz eléôà ¥¤¡¨£¨Ÿ©£¦£¦¥¨©¦¥¦©¦©£¦©¦¤¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oikxr(iying meil)

ìa íéøweáîä,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà ,íéàìhä úkL,xnelk ©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨
drax` my epiznde ,men mda oi`y ewcapy miyak my epzipy
.onf lka miyak dyy my eid jk meyne ,dhigyd mcew mini

gafnd jepig zryayexwazpy miyak dpeny dkyla egipd
xweaa cinzl mipy elhp meid eze`ae ,okl mcew mini drax`
mixwean dyy exzep ,mnewna mepzpe mixg` mipy exwae ,axrae
,mipy epzpe mipy elhp ipyd meia ,miycg mipye [mini drax`]
mipy exzep iyilyae ,miycg drax`e mixwean drax` exzep
meiae ,miycg dpeny exzep iriaxae ,miycg dyye mixwean
exary ,dhigyl miie`x xak oey`xd meia epzipy mipyd ,iyingd
.d`ld oke ,mdizgz mipy epzpe melhp ,dwicad on mini drax`

.mi`lhd zkyla mixwean miyak dyy yi onf lkay `vnpépîe- ©¦
,epzpyn diepy in zrcke,øîBà âa âa ïa ,àéðúc ,àéä âa âa ïa¤©©¦§©§¨¤©©¥

ãeîìz ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòhL ãéîúì ïépî¦©¦§¨¦¤¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨©§
øîBìcinzd oaxw iabl (a gk xacna)éì áéø÷äì eøîLz' ©¦§§§©§¦¦

ïläìe .'BãòBîadxyra ezgwl eehvpy gqt oaxw iabl (e ai my) §£§©¨
,oqipaLãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå' øîBà àeä¥§¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨©Ÿ¤

(ïåùàøä)dxyrn exnyle minenn exwal yiy ,'Fz` EhgWe ,dGd©¤§¨£Ÿ
.hgyp f`y ,oqipa xyr drax` cr oqipaïläl äîgqt oaxwaïeòè ©§©¨¨

ïàk óà ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéacinzd oaxwaïeòè ¦©§¨¨¨¦¤§¦¨©¨¨
.äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa¦©§¨¨¨¦¤§¦¨

miaeh minie zay `pzd xikfdy dny jkl di`x `xnbd d`ian
:oniql `l` epi`éðz÷c ,énð à÷écmiyak dyy mikixvy ,dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

úaMì éãk'jxvpd xeriyd itk ernyn 'ick' oeyle ,'miaeh minile §¥©©¨
,miaeh mini ipye zayl'úaMì' éðz÷ àìåmdy rnyna didy §Ÿ¨¨¥©©¨

,miaeh minie zay jxevl ynndpéî òîL,oniql `l` df oi`y §©¦¨
mikixv onf lka jk dyy mikixv miaeh mini ipye zayly enky

.ba ba oa ly eixac mrhne ,dyy
oizget oi` :dpyna epipyúBøöBöç ézMî'eke'åëå ïéôéñBîecr ¦§¥£§¦¦
:`xnbd zxxan .mleränk ãòåxvevgmitiqen ze.zx`an §©©¨

:`xnbd,àðeä áø øîà écáæ áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¨¨©©©§¦¨©©¨
øîàpL ,íéøNòå äàî ãòmield zxiy iabl (ai d 'a minid ixac) ©¥¨§¤§¦¤¤¡©

ycwna.'úBøöBöça íéøöçî ,íéøNòå äàîì íéðäk íänòå'§¦¨¤Ÿ£¦§¥¨§¤§¦©§§¦©£§
mizget oi`y dpyna epipy.ãáì ìöìöå 'åëå úBøBpk äòLzî¦¦§¨¦§¦§¨§¨

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî:`xnbd zx`an .cigi did lvlvdy §¨¨¥¦¥
àø÷ øîàc éqà áø øîà(d fh '` minid ixac)íézìöîa óñàå' ¨©©©¦§¨©§¨§¨¨©§¦§©¦

,'[òéîLî] (òéîùäì).mizlvna obpn cg` didy ixd ©§¦©
:`xnbd dywneåä éøz 'íézìöî''mizlvn' xn`p aezkd oeyla - §¦§©¦§¥£

zvxzn .cigi oeyl `edy 'lvlv' `pzd azk recne ,miax oeyla
:`xnbdéãáò àzãéáò àãçc ïåék,dyer `ed zg` dceary - ¥¨©£¨£¦§¨¨§¦

,dzxag `la dliren zg`d oi` zekizg izy ieyr `edy s`y
,`vei lewd jke ef lr ef zeknyeäa ãéáò àøáb ãçåcg` mc`e - §©©§¨¨¦§

,mda caereäì éø÷`pzdãçlk oeyl -.lvlv epiidc ,cg` i ¨¥§©

äðùî
:ycwna eidy mipiipn ipiipra dkiynn dpyndíéðMî ïéúçBt ïéà¥£¦¦§¥

ïëecä ìò ïéãîBò íiåì øNò,oaxwd lr xiyd onfaïéôéñBîeoipna ¨¨§¦¦§¦©©¨¦¦
okecd lr mieldíìBò ãò.xeriy `la - ©¨

äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéàcakl ,oebk ,dcear cearl liaya - ¥©¨¨¦§¨¨£¨¨©£¨
,zezlc sibdl e` dxfrd z`,øéLa íéøîBà íiåìäL äòLa àlà¤¨§¨¨¤©§¦¦§¦§¦

.mdnr mixxeyne miphw miel miqpkp eid f`yíéøîBà eéä àìå§Ÿ¨§¦
øBpëáe ìáðaoebip ici lr dxiya mitzzyn miphwd mield eid `l - §¥¤§¦
xepike lapaàlàdxiyaäîéòpa ìáz ïzéì éãk ,ätaozil ick - ¤¨©¤§¥¦¥§©©§¦¨

.axre wc miphwd ly mlewy itl ,milecbd mield zxiya oilazéaø©¦
ïéìBò ïéà øîBà á÷òé ïa øæòéìàmiphwd mieldïéðîìxyr mipy ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¦§¦§¨

,okecd lr cenrl mikixvy mieldïéàåmdïëecì ïéìBòmielk §¥¦©¨
,dxiyd zrya `ahvi`d lr micnerd milecbdeéä õøàa àlà¤¨¨¨¤¨

,ïéàø÷ð eéä íiåìä éøòöå .íiåìä éìâø ïéa ïäéLàøå ïéãîBòitl §¦§¨¥¤¥©§¥©§¦¦§Ÿ£¥©§¦¦¨¦§¨¦
mzxiya milecbd mield z` mixrvn eidy.

àøîâ
zxxan .okecd lr miel xyr mipyn mizget eid `ly dpyna epipy

:`xnbdéðä,mixxeynd xyr mipy el` -éî ãâðkdn xnelk ,eid ¨¥§¤¤¦
:`xnbd zx`an .xyr mipy eidy mrhd,àtt áø øîàmipy eid ¨©©¨¨

dta mixxeyn miel xyrãâðkeidy ,mipbpnd xyr mipyäòLz §¤¤¦§¨
ãçà ìöìöå íéìáð [éðLe] úBøBpk.xyr mipy ixd ¦§¥§¨¦§¦§¨¤¨

lr mixxeynd mield oipn didy miaezkd on di`x d`ian `xnbd
:xyr mipy okecdøîàpLcec wlig xy`k (h dk '` minid ixac) ¤¤¡©

zelxeb lihde zexnyn rax`e mixyrl mixxeynd mield z`
,d`ld oke dipy ynyz efi`e dpey`x ynyz zxnyn efi` zrcl

,ipXd EdilcB sqFil ,sq`l oFW`xd lxFBd `vIe'[åéðáe åéçàå] àeä ©¥¥©¨¨¦§¨¨§¥§©§¨©¥¦§¤¨¨¨
,'øNò íéðL (åéçàå åéðáå).miel xyr mipy zxnyna yiy ixd §¥¨¨

:dpyna epipyíiåìäL äòLa àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà¥©¨¨¦§¨¨£¨¨©£¨¤¨§¨¨¤©§¦¦
'åë:`xnbd zxxan .xiya mixne`éléî éðä àðîepcnl okidn - §¨¨¥¦¥

d mr mixy eid miphwy:`xnbd zx`an .mieløîàc ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©
àø÷ipyd ycwnd zceara elgd xy`k (h b `xfr),òeLé ãBîòiå' §¨©©£¥©

[äNò] ìò çvðì ,ãçàk äãeäé éða åéðáe ìàéîã÷ ,åéçàå åéðä¨§¤¨©§¦¥¨¨§¥§¨§¤¨§©¥©©Ÿ¥
'åâå [íéäìàä úéáa] ('ä úéá úãåáò 'ä) äëàìnämdipA ,ccpg ipA ©§¨¨§¥¨¡Ÿ¦§¥¥¨¨§¥¤

dnle mdipa mr micner eidy weqta xkfed xake .'mIeld mdig`e©£¥¤©§¦¦
s`y epcnll `a `l` ,'mield mdig`e mdipa' eteqa xne`e ay
dxiyl miie`x miphw miely o`kne ,mdnr mixy eid miphwd mdipa

.dta
miphwd mieldy :dpyna epipyíéøîBà eéä àì,dxiydìáða àì Ÿ¨§¦Ÿ§¥¤
.'åë äta àlà øBpëa àìå:`xnbd zl`eyàøîéîìozip m`d - §Ÿ§¦¤¨©¤§¥§¨

'xepika `le lapa `l' oeyld on wiicl,ãeçì øBpëå ãeçì ìáðc§¥¤§§¦§
,micxtp milk ipy mdy ,xnelk,äãeäé éaøk àìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦§¨

äéä ïéîéð úòáL ìL ,Lc÷î ìL øBpk ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥¦¤¦§¨¤¦§©¦¦¨¨
,ea eid mixzin dray -øîàpLmiIg gx` ipricFY' (`i fh milidz) ¤¤¡©¦¥¦Ÿ©©¦
éðt úà úBçîN òáBN,'òáL' àlà 'òáBN' éø÷éz ìà 'Eepiidc ©§¨¤¨¤©¦§¥©¤¨¤©
xepikay 'zegny raW'å ,xepikäðBîL çéLnä úBîé ìLeidi oinip §¤§©¨¦©§¤

eaøîàpL(` ai my)ä ìò çvðîì','úéðéîMeyexiteàîéð ìò' ¤¤¡©©§©¥©©©§¦¦©¦¨
,'úéðéîL,minip dpeny mr xepik epiidcxepikaeàaä íìBò ìL §¦¦¤¨©¨

øNò,ea eidi oinipøîàpL(c av my)éìò ìáð éìòå øBNò éìò' ¤¤¤¤¡©£¥¨©£¥¨¤£¥
øîBàå ,'øBpëa ïBébä(b-a bl my)øBNò ìáða øBpëa 'äì eãBä' ¦¨§¦§¥©§¦§¥¤¨

.'Lãç øéL Bì eøéL .Bì eønædxyr ly lap ,eyexit 'xeyr lap' ©§¦¦¨¨
,xkf oeyla 'ycg xiy' xn`py itl `ad mler lr dlere ,minip
.xkf oeyla `ad mler lye ,dawp oeyla dfd mlerd ly zexiyy
lap' milind on `al cizrly xepikd lr dcedi iax cnely jkne

:`xnbd zvxzn .md cg` lape xepiky xaeqy gken 'xeyreléôà£¦
,äãeäé éaø àîézcg` lape xepiky xaeq dcedi iax oi`y xyt` ¥¨©¦§¨

,xepikl weqtd zpeeky meyn `ed xepikl 'lap'n cnely dne ,md
meynyy xepikydéãéc ïéîéð éLéôðc éãééà ,àaä íìBòìzngn - ¨¨©¨©§¥¦§¦¥¦¦¦¥

eixzin miaexnyìáð ék déì÷ Léôðokle lapk elew lecb -éø÷ §¦¨¥¦¥¤¨¥
déìaezkd el `xew -.'ìáð' ¥¥¤

:dpyna epipyïéà øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaømiphwd mieldïéìBò ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¦
î'åë ïéðnä ï.mi`xwp eid miel ixreveàðzmield iabl `ziixaa ¦©¦§¨¨¨

,miphwd'éãòBñå'ixfer -,ïéàø÷ð eéä íiåìämixfer eidy itl §£¥©§¦¦¨¦§¨¦
oia oeyld iiepiy z` `xnbd zx`ane .mzxiya milecbd miell

:`ziixal dpyndïãéc àpúå,epzpyna `pzd -ïéè÷ ,éðäc ïåék §©¨¦¨¥¨§¨¥¨¦
eäééì÷,wc mlew ,miphwd el` -eäééì÷ áò ,éðäå,milecbd el` - ¨©§§¨¥¨¨©§

,dar mlewéèh÷î éðä,xnelk ,mlew mipihwn mb miphwd el`e - ¨¥§©§¦
,dtie wc eze` miyeréèh÷î àì éðäåmileki mpi` ,milecbd el`e - §¨¥Ÿ§©§¦

okl ,wc mlew zeyrl,éøòö eäì éø÷milecbd mield mixrvny ¨¥§Ÿ£¥
.mzenk gaeyne dti mlew zeyrl mileki oi`y itl ,mzxiya

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oikxr(iyiy meil)

ïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlî,ab` jxca oic epcnil -áøãk ¦§¨©©§¥¨©§©¨¦§©
øîàiL íãàì øeñà ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤Ÿ©

,äæ éðòðk äàð änk`l eyexity ,'mPgz `l' (a f mixac) xn`py ©¨¨¤§©£¦¤Ÿ§¨¥
,mzq 'd`p' `le ,'l`xyiay d`p' `pzd dpy jkitle .og mdl ozz

.miakek caer lr iep xikfdl oi`y rinydl
:`xnbd dywnéðúéìå`pzd dpyiy -úàå ìàøNéaL äàpä úà §¦§¥¤©¨¤¤§¦§¨¥§¤

,'íéðòðkaL' øeòkäzxaeqy rnyn ,'l`xyiay xerk' epipyy oeike ©¨¤©§©£¦
.xi`n iaxk `le ,jxrp epi` miakek caery epzpyn

ik `pzd jk dpy `l :`xnbd zvxznéøééî÷ äneà ãçaekxc - §©¨¨©§¦
,cg` mra weqrléøééî àì éneà éøúaizya weqrl ekxc oi` - ¦§¥¥Ÿ©§¥

hwp ,ax ly epic z` cnll l`xyia hewpl jxvedy oeike ,zene`
.'l`xyi' eixac lka

:df lr dywn `xnbdàìå,zene` izya zwqer dpynd oi` ike - ¨Ÿ
éðz÷ àäåmirlq miying mlyn ,dxrp dztne qpe`dy ,(:ci) oldl §¨¨¨¥

dzid m` oia ,dia`läpeäkaL äìBãbädaeyg dgtynn - ©§¨¤©§¨
,dpedkayeoiadzit e` qp` m`äpèwä úàdlty dgtynn - ¤©§©¨
,ìàøNéaLizya zwqer dpyndy gkenemipdk dzpyy ,zene` ¤§¦§¨¥
.mil`xyie

:`xnbd zvxznàeä äneà ãç íúädne` md mil`xyie mipdk - ¨¨©¨
,zg`éôè íéðäk éLéã÷c àeä Léc÷î àlàmipdkdy -miyecw ¤¨¦§¦¦§¦¦Ÿ£¦§¥

.zene` izy dpey `pzdy gikedl oi`e ,xzei
:jxrp epi` miakek caery dgkedd z` ote` cera dgec `xnbd

àîéà úéòaéàåcaer hrnl `a `l `pzdy ,ayiiz dvxz m` - §¦¨¥¥¨
`l` miakekàôéñ éðúîì éòa à÷c éãééàzepyl dvxy ab` - ©§¥§¨¨¥§¦§¥¥¨

oic `tiqadì úçkLîc àeä ìàøNéác ,äfeçà äãNxyt` - §¥£¨¦§¦§¨¥§©§©©¨
la` ,df oic `vniyéða åàìc ,dì úçkLî àì íéáëBk ãáBòa§¥¨¦Ÿ©§©©¨§¨§¥

eäðéð äfeçàxi mdl oi` ik -,l`xyi ux`a dyeéðz÷ éëä íeMî £¨¦§¦¨¦¨¨¥
dì`weec `yixa mb.ìàøNéa ¨§¦§¨¥

äðùî
reaw xeriy dxezd dpzp ,eizea`n dyxiy ezfeg` dcy yicwnd
die`xd rwxwl sqk lwy miying dcetd ozepy ,ycwdn dpeicta
.yneg cer siqen ,dcet envr yicwnd m`e ,mixery xek zrixfl
,dfeg` dcy lyk dpeict oi` ,xg`n d`pwy dcy yicwd m`e
dcy `id m` ,xg` mc` d`ct m`e .epziibeqa ex`eai miweligde
zxfeg ,dpwn dcy `id m`e ,mipdkl zpzip laeid zpya ,dfeg`

.dyicwdy dfl dexkny mipey`xd dilral laeia
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpyndaoeictäãN §§¥

äfeçàoicd minrte ì÷äìminrtãçà ,ãöék ,øéîçäì[oia-] £¨§¨¥§©§¦¥©¤¨
Léc÷närwxwæBçnä úìBça,zgaeyn dpi`y ,xird zeaiaq - ©©§¦§©©¨

,xird ipa ilbx zqixc llbaãçàå[oiae-]úBñécøôa Léc÷nä §¤¨©©§¦§©§¥
éèñáñ[mewn my-],c`n md milernyïúBðxign mze` dcetd §©§¦¥
l ,reawl die`xd rwxwíéøBòN øîBç òøæ,mixery xek da rexfl - ¤©¤§¦

,óñk ì÷L íéMîçalwin df oic `vnp .dcyd ieey itl `le ©£¦¦¤¤¤¤
.fegnd zlega xingne ihqaq zeqicxta

äð÷î äãNáe`l` ycwdn dpeictl aevw xeriy oi`úà ïúBð ¦§¥¦§¤¥¤
.BéååL̈§

äfeçà äãN ãçàå äð÷î äãN ãçà ,øîBà øæòéìà éaødey mpic ©¦¡¦¤¤¥¤¨§¥¦§¤§¤¨§¥£¨
zectil,lwy miyingaäîyi weligäãNì äfeçà äãN ïéa ©¥§¥£¨¦§¥

äfeçà äãNaL ,äð÷îdcet milradykLîBç ïúBð àeälr sqep ¦§¤¤¦§¥£¨¥¤
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קמג oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

ïì òîùî à÷ äéçøåà áâà àúìéîxeq`y itl "miebay d`pd z`" `pz `lc Ð

mdl ozz `l Ð "mpgz `l" :(f mixac) aizkc ,dcedi axck ,ieb lr iep my xikfdl

.ogéðú÷ àäå.dztne qpe` iab Ðäðåäëáù äìåãâä úàå ìàøùéáù äðè÷ä úà
!ixiin `w ine` izxza `nl` Ðäì úçëùî àì éåâá`diy ,dfeg` dcy oic Ð

e`lc ,eieya `l` ,sqk lwy miynga edcet

.edpip l`xyi ux`a dfeg` ipaäðùîãçà
æåçîä úìåçá äãù ùéã÷îä,xir zeaiaq Ð

.milbxd qxcn iptn jk lk daeyg dpi`y

mi`lk) mxkd legn :enk ,zeaiaq Ð zleg

.xir Ð fegn (`pixg` `pyil) .(`"n c"t

eid `ly mewn my Ð fegn :`pixg` `pyil

.oiaeyg eizecyéèñáñ úåñéãøôminxk Ð

.ce`n md milerne ,mewn eze` lyïúåðÐ

,xg` mc` oia milra oia ,mze` dcety in

ry xneg rxf ziaa,sqk lwy miyng mixe

itl rxbn Ð `l m`e .did laeid zlgz m`

aizkck ,dpyl oeicpete rlq exary mipyd

.`xw'åë äæåçà äãù ãçàedlekc Ð

.milwy miynga iwxtinäæåçà äãùm` Ð

lr yneg oitiqen dze` oicet milra

l`b m`e" :(fk `xwie) aizkck ,miyingd

.'ebe "yicwnd dcyd z` l`biäð÷î äãùáå
ùîåç ïúåð ïéà.`xnba yxtnck Ðàøîâ
ùéã÷î äôé ïéòá,cal rwxwe cal zepli` Ð

.rwxw ab` zepli` dctiy `leúåñéãøôÐ

,lwy miyng :ipzwe .mirehp minxk epiid

.rwxw ab` zepli` oictp `nl`äéåàøÐ

.drehp dpi`eéì ïéàmiynga dctp Ð

.drixfl ie`xy rxf zia `l` milwyäãåô
.rwxw dcete xfege ,odieya zepli`d Ð

`l` i`w `l xn`wc "mewn lkn dcy"e

.rwxw`úåðìéà äùìù ùéã÷äoirehp Ð

Ð d`q zial dxyr rhnn .oxcqk oixfetne

eid el` jxck oixfetn dxyr eid m`y

zrihp oic `id ef Ð d`q zia oiwifgn

.mdl jixv mdipiay rwxw lke ,zepli`

rwxw yicwd df ixd Ð eyicwd m` jkitl

.mdipiay miphw zepli` lke ,mdipiayúåçô
ïëéîdxyr rhnn zegta oirehp m` Ð

xcq df oi` Ð okin xzeia e` ,d`q zial

,zepli` `l` yicwd `le ,zepli` zrihp

.odieya dcet Ð ocet `edykeäæ øçà äæÐ

`l` rwxw oipw oi`y ,rwxw ycwd dpw `l

`xza `aaa xn`ck ,zepli` dylyl

.[`,`t]ãåò àìåoictp cala el` `le Ð

.llk rwxw ycwd odnr oi`y ,odieyaàìà
úåðìéàä ùéã÷ä åìéôàmirehp opi`y Ð

.xcqkò÷ø÷ ùéã÷ä êë øçàå`ki`c Ð

,ikd elit` ,ediirx` ab` ewxtil xninl

zepli` dcet Ð cgi eycw `le li`ed

miyng rxf zia zictp rwxwde ,odieya

.milwyàðåä áøì àúáåéú,`yixn Ð

.rwxw ab` oictp cgi oyicwdc `kidc

äìåë úà ùéã÷ä.dkeza xy` lk Ðéáø
ùéã÷ä àì øîåà ïåòîù.day zepli` Ð

äî÷ùä ïãñå áëøåîä áåøç àìàmdy Ð

ycwd dcyn miwpeie ,c`n milecbe mipwf

`xza `aaa yxetn ikde .zepli` x`yn ith

uewl oinwy jxcc Ð [dnwyd] ocq .[a,`r]

ixw uvwpy mcewe ,iaera elcbiy ick mze`

dil ixw dvivw xg`le ,"dnwy zleza" dil

.(a,g) dcp zkqna `ipz ikd ,"dnwyd ocq"

ïåéãô øúá ìéæéì.zepli`d mr rwxw yi oeict zryae li`ede Ðåäééòøà áâà å÷øôéì.mnvr ipta oyicwd ycwd zryac ab lr s`e Ðåéáà úî êë øçàå äùéã÷äåÐ

.dfeg` dcy ied eia` zny xg`le li`ed ,dpwn dcy i`ed ycwd zryac ab lr s`äæåçà äãùë åéðôì àäúù ïéðî.dieya `le ,milwy miynga zictpe Ð
ãåîìú
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`l df oice .ux`a dfeg` mdl did `l mewn lkn ,dxez xac eia` yxei ieb

.ux`a dlgp el oi` iebe ,ux`a dielzd `id devnc ,l`xyi ux`a m` ik jiiy

ùéã÷ä,ixii` zerihpa zepli` jpde Ð d`q zial dxyr rhnn zepli` dyly

zial [zepli`] dylya Ð milecb eli`c

.ibq d`q

úåçôz` yicwd `l ok lr xzi e` o`kn

zial dxyr rhnn Ð zerwxwd

miynge miz`n oli`e oli` lkl ribn d`q

"dpitqd [z`] xkend" wxtac :dnize .zen`

dyly dpewd :`ipz (`,at `xza `aa)

Ð dxyr yy cr zen` rax`n mde zepli`

dxe` `lnk odicive odipiae odizgz dpw

oi`yk oitevxk edl opiayg `l `nl` .elqe

dpeny lr zen` dpeny m` ik dfl df oia

zen` rax`e miyy epiidc ,reaixa zen`

`kde .ikda rwxw dil zi`e ,cg` lkl

`l zen` miynge miz`nn zegtc opixn`

yic :wgvi epiax xne`e !rwxwd yicwd

opira `l xkena ,yicwnl xken oia welig

xzic opixn` `kdc :dniz ,edin .i`d ilek

cr :opixn` xken iabe ,rwxw el oi` ok lr

,zen` dxyr yy lr zen` dxyr yy

edl opiayg `le ,yye miyng miz`n epiidc

jixve !rwxw edl yie ,i`cn xzei mixfetnk

dxikn iabc zen` dxyr yy ipdc :xnel

lebird lr xzi reaixde ,`lebira ixiin

i`d ilek opira `l dxikn iabc `vnp ,riax

`aaa l`eny epiax dywde .yicwn enk

oia welig oi`c `ztqeza `ipzc `dn `xza

:uxize !rwxw zepwl df oicl yicwnl xken

zi` oerny iaxc :dniz ,edin .`id i`pzc

`l dfl df oia zen` dpenyc mzd dil

`ziixae .ycwd oiprl s` ,i`cn xzei aiyg

dl iwen d`q zial dxyr rhna `kdc

`lc :xnel yie !oerny iaxk jenqa `kd

oira yicwnc oicn m` ik oerny iaxk iwen

zrihp xeriy oicn la` ,yicwn drx

.oerny iaxk ied `l Ð zepli`d
`irai`
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äãOä úà Léc÷nä¯áeøç àlà Léc÷ä àì :øîBà ïBòîL éaø ,dlek úà Léc÷ä ©©§¦¤©¨¤¦§¦¤¨©¦¦§¥Ÿ¦§¦¤¨£
.äî÷Mä ïãñe ákøenä¯Léc÷ä eléôà àlà ,ãBò àìå :àôéñ àîéà ,ïBòîL éaø éà ©§¨§©©¦§¨¦©¦¦§¥¨¥¨§Ÿ¤¨£¦¦§¦

äãBt àeäLk ,ò÷ø÷ Léc÷ä Ck øçàå åéúBðìéà¯äãBôe øæBçå ,ïäéååLa úBðìéàä úà äãBt ¦¨¨§©©¨¦§¦©§©§¤¤¤¤¨¦¨¦§¥¤§¥¤
ïBòîL éaø éàå ;óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa¯e÷øtéìå ïBéãt øúa ìéæéì ¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤§¦©¦¦§¥¦¨©¦§§¦©§

äãN ç÷Blì ïépî :àéðúc !ïBéãt øúa ìéæàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc ,eäééòøà ábà©©©§©§§¨¨§¦©¥§©¦¦§§¨¥¨©¦§§©§¨¦©¦©¥©¨¤
:øîBì ãeîìz ?äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,åéáà úî Ck øçàå dLéc÷äå åéáàî¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥¨¦¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨©§©

"Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN úà íà"¯,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN ¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oikxr(iyiy meil)

øîBì ãeîìze' (ak fk `xwie)äãOî àì øLà Búð÷î äãN úà íà ©§©§¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥
Búfeçàdcyy ,'FzGg` dcVn `l xW`' zeaizn epcnl ,''dl WiCwi £¨©§¦©£¤Ÿ¦§¥£ª¨

wx `id dpwnäfeçà äãN dðéàL äãN,ycwdd zryaBæ äúöé ¨¤¤¥¨§¥£¨¨§¨
,dyicwdy mcew dyxiyLycwd zrya,äfeçà äãN àéädpi`e ¤¦§¥£¨

miyinga `l` dieya dpwn dcyk zictpla` ,dfeg` dcyk lwy
,dpwn dcy dzid ycwdd zryay ,eia` zn jk xg`e dyicwd m`

.dpwn dcyk dpic
.zraew oeictd zry oerny iaxly `ziixadn dgiken `xnbd

:`xnbd zwiicnïBòîL éaøìe äãeäé éaøì eléà[å]iax lr ewlgy §¦§©¦§¨§©¦¦§
,xi`neléôàm`,áà úî Ck øçàå dLéc÷ädzid ycwd zryay £¦¦§¦¨§©©¨¥¨

mewn lkn ,dpwn dcyàéåä äfeçà äãN,[`id-]éà ,àîòè éàî §¥£¨¨§¨©©£¨¦
íeMîn z`f ecnlyàø÷d ixd ,weqtd on -øéàî éaøãëì àø÷ ¦§¨§¨§¦§©¦¥¦

àúàc àeä`id dfeg` dcyy xi`n iaxk wx cenll ozip weqtdn - ©£¨
,ycwd zrya dfeg` dcy dzidy lks`y gken oi` la`

,dfeg` dcyk dpic dyicwdy ixg` dfeg` dcy dzyrpykàlà¤¨
åàìoerny iax ly enrh i`ce -øúa ìéæàc íeMîxg` jledy - ¨¦§¨¦¨©

d zry,ïBéãtoeike .dfeg` dcyk dpic okle ,eia` zn xak f`e ¦§
mr zepli`d eycwed `lyky (`"r) lirl `ziixad dxn`y
ipta cg` lk mictp ,miyecw mdipy oeictd zryay s` ,rwxwd
`ped ax lr diyewd dxfge ,oerny iaxk dpi` ok m` ,envr

.dnewnl
:`ziixadn di`xd z` dgec `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàoi` ¨©©©§¨©¦§¨

`l` ,oeictd zry xg` ekldy meyn mnrhéaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦
Leøãå eçkLà àø÷ ïBòîL,mdixack s` weqtd on yexcl e`vn - ¦§§¨©§¨§¨

ikïk íàxg`l dyicwdyky xi`n iax ixack wx cnln weqtdy ¦¥
,dfeg` dcyk dpic eia` znyBúð÷î äãN úà íà' àðîçø áBzëì¦§©£¨¨¦¤§¥¦§¨

úfeçà àì øLà,'B,'dcyn' dlnd `ll,'äãOî' éàîwxy cnll £¤Ÿ£¨©¦§¥
úBéäì äéeàø dðéàL äãNllkäfeçà äãNik ,dpwn dcyk dpic ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨

m` la` ,dfeg` dcy dpi` zvwna s`y rnyn 'dcyn'
mcew eia` zeni m` dfeg` dcy cer didzy xyt` dyicwdyk

.dfeg` dcyk dpic ,laeid
dcy `idy it lr s` ,drixfl die`x dpi`y dcyy zx`an `xnbd

:ok dpic oi` minrt dfeg`ïéLøè Léc÷ä ,àtt áø øîàznc` - ¨©©¨¨¦§¦§¨¦
,mirlqïéååLa ïãBt,lwy miyinga `le,àîòè éàîoiipray iptn ¨§¨§¨©©£¨

,dfeg` dcy ziict,àðîçø øîà 'òøæ úéa'(fh fk `xwie) xn`py ¥¤©¨©©£¨¨
rxf'rwxwa `weec dfy rnyne ,'sqM lwW miXngA mixrU xng ¤©Ÿ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤

,drixfl die`xdéðäå-,el` mirlq.eäðéð äòéøæ éða åàì §¨¥¨§¥§¦¨¦§
ïìàb àì,xg`l xafbd mxkne ,ycwdd on yicwndïéàöBéoiyxhd Ÿ§¨¨§¦
mipdklìáBia,dfeg` dcyk,àîòè éàîdcy z`ivi oiipray iptn ©¥©©£¨

,laeia mipdkl dfeg`,àðîçø øîà 'äãO'(`k fk my) xn`py ¨¤¨©©£¨¨
s` dfy rnyne ,'FzGg` didY odMl 'ebe laIa Fz`vA dcVd dide'§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥©Ÿ¥¦§¤£ª¨

dcyaeäc ìk.dcy diexw `idy oeik ,oiyxha s`e ,edylk - ¨§
,gwel ly egxk lra dzectl i`yx ,exiagl dfeg` dcy xkend
oldl) l"fg ecnl mle` .laeid cr exzepy mipyd xtqn itl mlyne
'ebe Lzinrl xMnn ExMnz ike' (eh-ci dk `xwie) weqtdn (:hk§¦¦§§¦§¨©£¦¤
mipy izy cr le`bl leki xkend oi`y ,'Kl xMni z`Eaz ipW xRqnA§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨

:xkn oiprl oiyxhd oic x`an `tt ax .dxiknd xg`ïéLøè øëî̈©§¨¦
,exiaglïéìàâðexaryk s` ,gweld oníéðL ézMî úBçt ¦§¨¦¨¦§¥¨¦

,dfeg` dcyk `le ,dxikndn,àîòè éàîoi`y df oicay iptn ©©£¨
,mipy izy jeza le`bl leki xkendA'úBàeáú éðL øtñî'Kl xMni §¦§©§¥§¦§¨¨

(eh dk my),àðîçø øîàmiie`xd zecya wx dfy rnyne ¨©©£¨¨
,d`eazleäðéð äàeáz éða åàì éàäå-ipa mpi` el` oiyxhe §©¨§¥§¨¦§
.d`eaz
ïìàb àìon xkend,gweldúøæBçdcydìáBia íéìòaìx`yk Ÿ§¨¨¤¤©§¨¦©¥

,dfeg` dcy,àîòè éàîmilral zerwxw zaiy oipray iptn ©©£¨
,laeia'Búfçàì áLå'(gk dk my),àðîçø øîàdk `xwie) xn`py §¨©£ª¨¨©©£¨¨

laIA `vie laFId zpW cr Fz` dpTd ciA FxMnn dide' (gkaWe §¨¨¦§¨§©©Ÿ¤Ÿ©§©©¥§¨¨©Ÿ¥§¨
,dfeg` `xwpy dn lka dfy rnyne ,'FzGg`lénð éàäåmbe - ©£ª¨§©©¦

,el` oiyxh.àéä äfeçà£¨¦

:dfeg` dcy ipic oi` ycwddn zepli` ziictay x`an `tt ax
úBðìéà Léc÷ä,rwxw `lläãBtycwdn mze`ïäéååLa`le ¦§¦¦¨¤§¨§¥¤

,dfeg` dcyk lwy miyinga,àîòè éàîitloiprayziictdcy ©©£¨
,dfeg`,àðîçø øîà 'òøæ úéa'(fh fk my) xn`pyrxf'xng ¥¤©¨©©£¨¨¤©Ÿ¤

,da mirxefy rwxw `weecy rnyne ,'sqM lwW miXngA mixrU§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤
,úBðìéà àìå.mdieeya mictp mdy §Ÿ¦¨

ïìàb àì,xg`l xafb oxkne ,ycwddn zepli`d z`ïéàöBé ïéà Ÿ§¨¨¥§¦
ìáBia íéðäkìdfeg` dcy z`ivi oipray itl ,dfeg` dcy x`yk ©Ÿ£¦©¥
,laeia mipdkl,àðîçø øîà 'äãOä äéäå'(`k fk my) xn`py §¨¨©¨¤¨©©£¨¨

Fz`vA dcVd dide'didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw laIa §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤
,'FzGg`dcy `weec rnyn 'dcy'e.úBðìéà àìå £ª¨§Ÿ¦¨

:gweld on zepli` ziict oic x`an `tt axúBðìéà øëî,exiagl ¨©¦¨
ïéìàâð ïéà-gweldn ozectl leki oi`aíéðL ézMî úBçtonfn ¥¦§¨¦¨¦§¥¨¦
,mzxikn,àîòè éàîjeza le`bl leki xkend oi`y df oicay iptn ©©£¨

xRqnA' ,mipy izyúàeáú éðL'Kl xMni(eh dk my),àðîçø øîà §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨¨©©£¨¨
xac lka `edy rnyn ,ze`eaz ziiyra df oic aezkd dlzy oeike

,d`eaz ziiyra jiiydeäðéð úBàeáz éða éðäå-zepli`d s`e §¨¥§¥§¦§
.zexit mi`iven ixdy

ïìàb àì,laeid cr ecia ex`ype ,gweld oníéìòaì úøæBç ïéà Ÿ§¨¨¥¤¤©§¨¦
ìáBia,zecyd lkk,àîòè éàî,laeia zecy zxfg oipray itl ©¥©©£¨

,àðîçø øîà 'Búfçàì áLå'ciA FxMnn dide' (gk dk my) xn`py §¨©£ª¨¨©©£¨¨§¨¨¦§¨§©
aWe laIA `vie laFId zpW cr Fz` dpTd,'FzGg`l`weecy rnyne ©Ÿ¤Ÿ©§©©¥§¨¨©Ÿ¥§¨©£ª¨

[rwxw epiidc] dfeg`laeia zxfegúBðìéà àìåitl dfeg` mpi`y §Ÿ¦¨
.mlerl miniiwzn mpi`y

øî øîà-e`aed,`tt ax ixac lirläãBt úBðìéà Léc÷ä ¨©©¦§¦¦¨¤
,ïéååLa.lwy miyinga mixery xneg rxf zia oeayg itl `le §¨§¨

:`xnbd dywnéànà,oieeya dceteLc÷éìåzepli`dábà ©©§¦§§©©
eäééòøà-,dilr micnery rwxwd ab`åoeict zryaäe÷øôéì ©§©§§¦§§¨

eäééòøà ábàmcti -,lwy miyinga rwxwd ab`àîéz éëåm`e - ©©©§©§§¦¥¨
wxy ,xnel dvxz,Léc÷à úBðìéàla`àòøàrwxwd z` -àì ¦¨©§¦©§¨Ÿ
éøîàäå ,Léc÷àinkg exn` ixde -àì÷c déì ïaæîc ïàî ,éòcøäð ©§¦§¨¨§¦§©§§¥©¦§©©¥¦§¨

déøáçì,exiagl lwc xkend -déì éð÷rwxwl gweld -àìetéMî §©§¥¨¥¥¦¦¨
àîBäz ãòå,medzd wnerl cr oli`d ileyay rwxwd iptn - §©§¨

,rwxwd lk epiidcdxfge ,rwxwd z` s` dpew oli` dpewd lky ixd
`le lwy miyinga rwxwd ab` zepli`d ectiy ,dnewnl `iyewd

.`tt ax ixack oieeya
:`xnbd zvxzndìò øîzéà éî åàì`l m`d -,df lr epipy ¨¦¦§©£¨

wx `edyaote`yàagweld,äðòè úîçîoipwd zryay orehy §¨¥£©©£¨
,oli`d zgzy rwxwd z` s` el dpwny ,xhya el azk`la la`

.rwxw el xken oi`y micen ircxdp s` ,df
:dpyna epipyyicwndäð÷î äãNopaxl,BéååL ïúBðiaxl la` §¥¦§¤¥¨§

xneg rxf lr ozep ,dfeg` dcy cg`e dpwn dcy cg` xfril`
mixery.sqk lwy miying

:mzwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,dpwn dcy ziicta xn`pzpW cr LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge'§¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§©§©

:`ziixad zx`ane ,(bk fk `xwie) 'laId'úñëîa'inc oipna - ©Ÿ¥§¦§©
,dcydãBîìì àa äîdcydy `id `xaq ixd ,cnll `a dn - ©¨¦§

`l` ,dieeya zictpøîàpL éôìitl zictpy dfeg` dcyaòøæ' §¦¤¤¡©¤©
'óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç(eh fk my)äãN óà ìBëé , ¤§¦©£¦¦¤¤¤¤¨©§¥

,ïk äð÷î,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf dctizyãeîìz ¦§¤¥©§
øîBìaezkd epcnln -,'úñëî'zictp `l` ok dpi` dpwn dcyy ©¦§©

.dinc ieeya
ïàk øîàð ,øîBà øæòéìà éaø(bk fk my) dpwn dcyaáMçå'Fl ©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨§¦©

,'laId zpW cr LMxrd zqkn z` odMdïläì øîàðådcyadfeg` ©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§©§©©Ÿ¥§¤¡©§©¨
(gi fk my)áMçå'zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl §¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©

,'laIdïläl äîdfeg` dcyaa dziict,áeö÷ øácmiying epiidc ©Ÿ¥©§©¨¨¨¨
,lwyïàk óàa dziict ,dpwn dcyaáeö÷ øáclwy miying - ©¨¨¨¨

.mixery xneg rxf lkl sqk
mitiqen milrad oi` dpwn dcya xfril` iaxly dpyna epipy
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oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

'åëå øîåì ãåîìúdpwn dcy oic dl yi dfeg` dcy zeidl die`x dpi`y dcy Ð

.'ek ef dzvi ,dieeya zectläùéã÷ä êë øçàå.dfeg` dcy `ied ycwd zryac Ð

cenrl jiiy o`k cr] .dpwn dcyk `l` dpi` Ð eia` zn jk xg`e dyicwd la`

.[`àø÷ íåùî éàdyicwd ihernl e`l `nlc Ð "ezfeg` dcyn `l xy`"c Ð

eia` zn ihernl `l` ,eia` zn jk xg`e

.xi`n iax dil yixccke ,dyicwd jk xg`e

ïåéãô øúáÐ eia` zn oeict zryac oeike Ð

.dfeg` dcy dl `iedïë íàiaxcklc Ð

.'eke `pngx aezkl ,`z`c `ed xi`nïãåô
ïäéåùá.edpip dfeg`c ab lr s`e Ðàì
íìàâ.xg`l xafb mxkne Ðíéðäëì ïéàöåé
ìáåéá"l`bi `l m`e" :(fk `xwie) aizkck Ð

.'ebe "laeia ez`va dcyd dide" :aizke ,'ebe

àðîçø øîà äãùez`va dcyd dide" Ð

.(my) 'ebe "laeiaíéðù éúùî úåçôs`e Ð

le`bl i`yx oi` exiagl rwxw xkenc ab lr

aizkck ,gweld cia mipy izy `dzy cr

.'ebe "ze`eaz ipy xtqna" :(dk my)àì
ìáåéá íéðäëì ïéàöåé ïéà íìàâmxkn m` Ð

.xg`l xafbåäééòøà áâà å÷øôéìmewn Ð

,ediirx` ab` milral excdle ,oli`d ayen

xkn :xn` i`n`e !laeid ribde oxkn m`

milral oixfeg oi` Ð ml`b `le zepli`

laeiaàìåôéùî ?cr ,oli`d ayen mewn Ð

.enedzäðòè úîçîel xikfdy eprehy Ð

.rwxw myäð÷î äãù:(fk `xwie) aizk Ð ¥

."jkxrd zqkn z` odkd el ayge"éôì
øîàðùxneg rxf dfeg` dcy zle`ba Ð

.mixeryúñëî øîåì ãåîìú,einc oipn Ð

.oiiey epiidcïàë øîàð.dpwn dcya Ð ¨§¨

.dfeg` dcyaÐ oldleáåö÷ øáãmiyng Ð

.sqkdey dxifb jd edl zi` in,"ayge"c Ð

dpwn dcy` yneg slinl ynegl dil iwtne

.dfeg` dcynäæåçà äãùá ùîåçÐ

ynege ."izwga" zyxta zia yicwnae

mzd inp ipy xyrne dxedhe d`nh dndac

.aizkàáøã äéúååë àéðúyneg oi`c Ð

.dpwn dcyaäéîòèî àìå`nrh eli`c Ð

,izkec jpd lka yneg ilbcn Ð `axc

mc`l ,oikxrl eyiwidcn Ð `ziixac `nrhe

.exiag e` envr jixrdyäðùîïá úéîä
åéåù ïúåð ïéøåç:(`k zeny) crena aizkc Ð

`nw `aaa `ipze .'ebe "eilr zyei xtek m`"

.wfip inc Ð "eytp oeict ozpe" :(`,n)ìáç
äæáå äæá`le ,oixeg oaa oia cara oia Ð

.mly wfp mlyn Ð ezindàøîâãòåîá
àì íúá ïéàdfa lag :ipzwc ,i`w `tiq` Ð

`l carc ,qpwc ol `hiyt `yixc .'ek dfae

,"iwp xeyd lrae" :mza aizkc ,mza jiiy

gbpy xey" wxta `nw `aaa opixn`e

.car incn iwp :(`,an) "dynge drax`

ince .eiey ozep Ð oixeg oa zind :inp ipzwe

iwp :opixn` inp mzdc ,mza jiiy `l xtek

.xtek ivgn'åëå íãàá ìáçù íú óàÐ

:[`,bl] "ckd z` gipnd" wxta `nw `aaa

iax ,'ek dfa df elagy minz mixeey ipy

mlyn Ð mc`a lagy mz s` :xne` `aiwr

mb lag m` :xzena epiide .mly wfp xzena

mc`ay dlag oic zia enye ,xeya mc`d

mlyn xeyd lra Ð xeyay dlag lr xzei

mc`a lagy mz `nl` .mly wfp xzen eze`

!mly wfp mlynä ãáò úéîä àôéñ éðúéîì éòáã éãééà'åë ïéøåç ïá úéî,`id `yixc `tiq `l` ,ynn `tiq e`l Ð `tiq xn`wc i`de .cren `yixa hwp ikd meyn Ð

.dl ipzw `yixa Ð crencäðùîíâôgex zxew el yiy ecarl d`iydl ,dlera dgtyl dleza dgty oia ozil dvex mc` dnk dze` oiny :(`,n) zeaezka yxtn Ð

.epnidàøîâéìéî ìëî.dil aizil `l mbte zyeae Ð'åë úåèåéãä úá ìòá.zeheicd zal mikln za oia welig yi Ð zyea aidi ik ,`zyd la` .dinza Ð
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àéòáéàdyw Ð 'ek `nlc e` ynegl dil oiwtne dey dxfb edl zi` opaxl edl

opitli `l a` oipac idp ?dey dxfb oedpin slip `l i`n` :opgl` epiaxl

azkinl jixhvi`cn :iaxl d`xpe !ediipin slip dey dxfb mewn lkn Ð ediipin

dixagn cg slinl epivne ,ezia z` yicwn iabe dfeg` dcy yicwn iab yneg

lkl yneg azk `l` ,opitli `le dey dxfba

mi`ad oiaezk ipy ,dpin rny Ð cge cg

elit` `nlra ediipin opitli `le ,cg`k

.dey dxfba

ãòåîá`lc oizipzn `nil `l mza oi`

`tiqc `tiq` Ð 'ek `aiwr iaxk

.mly wfp mlyn dfae dfa lag :ipzwc ,i`w

`le card zind` i`wc xninl ivn `l la`

,`aiwr iax bilt `l `dac .oixeg oa zind`

ly miyly `le xtek `l mlyn epi` mzc

gbpy xey wxta `nw `aaa `zi`ck ,car

.(a,an) dynge drax`åøîàémikln za

,zvw dniz yi Ð miyng heicd za miyng

cg`e dpedkay dlecbd cg` :ipz dpynac

`py i`ne ,miyng ozep l`xyiay dphwd

,mikln za dlecbd `xnba xikfn `kdc

?dpedkay dlecb `pz dpynae
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oikxr(iyiy meil)

øîBì ãeîìze' (ak fk `xwie)äãOî àì øLà Búð÷î äãN úà íà ©§©§¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥
Búfeçàdcyy ,'FzGg` dcVn `l xW`' zeaizn epcnl ,''dl WiCwi £¨©§¦©£¤Ÿ¦§¥£ª¨

wx `id dpwnäfeçà äãN dðéàL äãN,ycwdd zryaBæ äúöé ¨¤¤¥¨§¥£¨¨§¨
,dyicwdy mcew dyxiyLycwd zrya,äfeçà äãN àéädpi`e ¤¦§¥£¨

miyinga `l` dieya dpwn dcyk zictpla` ,dfeg` dcyk lwy
,dpwn dcy dzid ycwdd zryay ,eia` zn jk xg`e dyicwd m`

.dpwn dcyk dpic
.zraew oeictd zry oerny iaxly `ziixadn dgiken `xnbd

:`xnbd zwiicnïBòîL éaøìe äãeäé éaøì eléà[å]iax lr ewlgy §¦§©¦§¨§©¦¦§
,xi`neléôàm`,áà úî Ck øçàå dLéc÷ädzid ycwd zryay £¦¦§¦¨§©©¨¥¨

mewn lkn ,dpwn dcyàéåä äfeçà äãN,[`id-]éà ,àîòè éàî §¥£¨¨§¨©©£¨¦
íeMîn z`f ecnlyàø÷d ixd ,weqtd on -øéàî éaøãëì àø÷ ¦§¨§¨§¦§©¦¥¦

àúàc àeä`id dfeg` dcyy xi`n iaxk wx cenll ozip weqtdn - ©£¨
,ycwd zrya dfeg` dcy dzidy lks`y gken oi` la`

,dfeg` dcyk dpic dyicwdy ixg` dfeg` dcy dzyrpykàlà¤¨
åàìoerny iax ly enrh i`ce -øúa ìéæàc íeMîxg` jledy - ¨¦§¨¦¨©

d zry,ïBéãtoeike .dfeg` dcyk dpic okle ,eia` zn xak f`e ¦§
mr zepli`d eycwed `lyky (`"r) lirl `ziixad dxn`y
ipta cg` lk mictp ,miyecw mdipy oeictd zryay s` ,rwxwd
`ped ax lr diyewd dxfge ,oerny iaxk dpi` ok m` ,envr

.dnewnl
:`ziixadn di`xd z` dgec `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàoi` ¨©©©§¨©¦§¨

`l` ,oeictd zry xg` ekldy meyn mnrhéaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦
Leøãå eçkLà àø÷ ïBòîL,mdixack s` weqtd on yexcl e`vn - ¦§§¨©§¨§¨

ikïk íàxg`l dyicwdyky xi`n iax ixack wx cnln weqtdy ¦¥
,dfeg` dcyk dpic eia` znyBúð÷î äãN úà íà' àðîçø áBzëì¦§©£¨¨¦¤§¥¦§¨

úfeçà àì øLà,'B,'dcyn' dlnd `ll,'äãOî' éàîwxy cnll £¤Ÿ£¨©¦§¥
úBéäì äéeàø dðéàL äãNllkäfeçà äãNik ,dpwn dcyk dpic ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨

m` la` ,dfeg` dcy dpi` zvwna s`y rnyn 'dcyn'
mcew eia` zeni m` dfeg` dcy cer didzy xyt` dyicwdyk

.dfeg` dcyk dpic ,laeid
dcy `idy it lr s` ,drixfl die`x dpi`y dcyy zx`an `xnbd

:ok dpic oi` minrt dfeg`ïéLøè Léc÷ä ,àtt áø øîàznc` - ¨©©¨¨¦§¦§¨¦
,mirlqïéååLa ïãBt,lwy miyinga `le,àîòè éàîoiipray iptn ¨§¨§¨©©£¨

,dfeg` dcy ziict,àðîçø øîà 'òøæ úéa'(fh fk `xwie) xn`py ¥¤©¨©©£¨¨
rxf'rwxwa `weec dfy rnyne ,'sqM lwW miXngA mixrU xng ¤©Ÿ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤

,drixfl die`xdéðäå-,el` mirlq.eäðéð äòéøæ éða åàì §¨¥¨§¥§¦¨¦§
ïìàb àì,xg`l xafbd mxkne ,ycwdd on yicwndïéàöBéoiyxhd Ÿ§¨¨§¦
mipdklìáBia,dfeg` dcyk,àîòè éàîdcy z`ivi oiipray iptn ©¥©©£¨

,laeia mipdkl dfeg`,àðîçø øîà 'äãO'(`k fk my) xn`py ¨¤¨©©£¨¨
s` dfy rnyne ,'FzGg` didY odMl 'ebe laIa Fz`vA dcVd dide'§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥©Ÿ¥¦§¤£ª¨

dcyaeäc ìk.dcy diexw `idy oeik ,oiyxha s`e ,edylk - ¨§
,gwel ly egxk lra dzectl i`yx ,exiagl dfeg` dcy xkend
oldl) l"fg ecnl mle` .laeid cr exzepy mipyd xtqn itl mlyne
'ebe Lzinrl xMnn ExMnz ike' (eh-ci dk `xwie) weqtdn (:hk§¦¦§§¦§¨©£¦¤
mipy izy cr le`bl leki xkend oi`y ,'Kl xMni z`Eaz ipW xRqnA§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨

:xkn oiprl oiyxhd oic x`an `tt ax .dxiknd xg`ïéLøè øëî̈©§¨¦
,exiaglïéìàâðexaryk s` ,gweld oníéðL ézMî úBçt ¦§¨¦¨¦§¥¨¦

,dfeg` dcyk `le ,dxikndn,àîòè éàîoi`y df oicay iptn ©©£¨
,mipy izy jeza le`bl leki xkendA'úBàeáú éðL øtñî'Kl xMni §¦§©§¥§¦§¨¨

(eh dk my),àðîçø øîàmiie`xd zecya wx dfy rnyne ¨©©£¨¨
,d`eazleäðéð äàeáz éða åàì éàäå-ipa mpi` el` oiyxhe §©¨§¥§¨¦§
.d`eaz
ïìàb àìon xkend,gweldúøæBçdcydìáBia íéìòaìx`yk Ÿ§¨¨¤¤©§¨¦©¥

,dfeg` dcy,àîòè éàîmilral zerwxw zaiy oipray iptn ©©£¨
,laeia'Búfçàì áLå'(gk dk my),àðîçø øîàdk `xwie) xn`py §¨©£ª¨¨©©£¨¨

laIA `vie laFId zpW cr Fz` dpTd ciA FxMnn dide' (gkaWe §¨¨¦§¨§©©Ÿ¤Ÿ©§©©¥§¨¨©Ÿ¥§¨
,dfeg` `xwpy dn lka dfy rnyne ,'FzGg`lénð éàäåmbe - ©£ª¨§©©¦

,el` oiyxh.àéä äfeçà£¨¦

:dfeg` dcy ipic oi` ycwddn zepli` ziictay x`an `tt ax
úBðìéà Léc÷ä,rwxw `lläãBtycwdn mze`ïäéååLa`le ¦§¦¦¨¤§¨§¥¤

,dfeg` dcyk lwy miyinga,àîòè éàîitloiprayziictdcy ©©£¨
,dfeg`,àðîçø øîà 'òøæ úéa'(fh fk my) xn`pyrxf'xng ¥¤©¨©©£¨¨¤©Ÿ¤

,da mirxefy rwxw `weecy rnyne ,'sqM lwW miXngA mixrU§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤
,úBðìéà àìå.mdieeya mictp mdy §Ÿ¦¨

ïìàb àì,xg`l xafb oxkne ,ycwddn zepli`d z`ïéàöBé ïéà Ÿ§¨¨¥§¦
ìáBia íéðäkìdfeg` dcy z`ivi oipray itl ,dfeg` dcy x`yk ©Ÿ£¦©¥
,laeia mipdkl,àðîçø øîà 'äãOä äéäå'(`k fk my) xn`py §¨¨©¨¤¨©©£¨¨

Fz`vA dcVd dide'didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw laIa §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤
,'FzGg`dcy `weec rnyn 'dcy'e.úBðìéà àìå £ª¨§Ÿ¦¨

:gweld on zepli` ziict oic x`an `tt axúBðìéà øëî,exiagl ¨©¦¨
ïéìàâð ïéà-gweldn ozectl leki oi`aíéðL ézMî úBçtonfn ¥¦§¨¦¨¦§¥¨¦
,mzxikn,àîòè éàîjeza le`bl leki xkend oi`y df oicay iptn ©©£¨

xRqnA' ,mipy izyúàeáú éðL'Kl xMni(eh dk my),àðîçø øîà §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨¨©©£¨¨
xac lka `edy rnyn ,ze`eaz ziiyra df oic aezkd dlzy oeike

,d`eaz ziiyra jiiydeäðéð úBàeáz éða éðäå-zepli`d s`e §¨¥§¥§¦§
.zexit mi`iven ixdy

ïìàb àì,laeid cr ecia ex`ype ,gweld oníéìòaì úøæBç ïéà Ÿ§¨¨¥¤¤©§¨¦
ìáBia,zecyd lkk,àîòè éàî,laeia zecy zxfg oipray itl ©¥©©£¨

,àðîçø øîà 'Búfçàì áLå'ciA FxMnn dide' (gk dk my) xn`py §¨©£ª¨¨©©£¨¨§¨¨¦§¨§©
aWe laIA `vie laFId zpW cr Fz` dpTd,'FzGg`l`weecy rnyne ©Ÿ¤Ÿ©§©©¥§¨¨©Ÿ¥§¨©£ª¨

[rwxw epiidc] dfeg`laeia zxfegúBðìéà àìåitl dfeg` mpi`y §Ÿ¦¨
.mlerl miniiwzn mpi`y
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למשך סעמוד קנא

oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

'åëå øîåì ãåîìúdpwn dcy oic dl yi dfeg` dcy zeidl die`x dpi`y dcy Ð

.'ek ef dzvi ,dieeya zectläùéã÷ä êë øçàå.dfeg` dcy `ied ycwd zryac Ð

cenrl jiiy o`k cr] .dpwn dcyk `l` dpi` Ð eia` zn jk xg`e dyicwd la`

.[`àø÷ íåùî éàdyicwd ihernl e`l `nlc Ð "ezfeg` dcyn `l xy`"c Ð

eia` zn ihernl `l` ,eia` zn jk xg`e

.xi`n iax dil yixccke ,dyicwd jk xg`e

ïåéãô øúáÐ eia` zn oeict zryac oeike Ð

.dfeg` dcy dl `iedïë íàiaxcklc Ð

.'eke `pngx aezkl ,`z`c `ed xi`nïãåô
ïäéåùá.edpip dfeg`c ab lr s`e Ðàì
íìàâ.xg`l xafb mxkne Ðíéðäëì ïéàöåé
ìáåéá"l`bi `l m`e" :(fk `xwie) aizkck Ð

.'ebe "laeia ez`va dcyd dide" :aizke ,'ebe

àðîçø øîà äãùez`va dcyd dide" Ð

.(my) 'ebe "laeiaíéðù éúùî úåçôs`e Ð

le`bl i`yx oi` exiagl rwxw xkenc ab lr

aizkck ,gweld cia mipy izy `dzy cr

.'ebe "ze`eaz ipy xtqna" :(dk my)àì
ìáåéá íéðäëì ïéàöåé ïéà íìàâmxkn m` Ð

.xg`l xafbåäééòøà áâà å÷øôéìmewn Ð

,ediirx` ab` milral excdle ,oli`d ayen

xkn :xn` i`n`e !laeid ribde oxkn m`

milral oixfeg oi` Ð ml`b `le zepli`

laeiaàìåôéùî ?cr ,oli`d ayen mewn Ð

.enedzäðòè úîçîel xikfdy eprehy Ð

.rwxw myäð÷î äãù:(fk `xwie) aizk Ð ¥

."jkxrd zqkn z` odkd el ayge"éôì
øîàðùxneg rxf dfeg` dcy zle`ba Ð

.mixeryúñëî øîåì ãåîìú,einc oipn Ð

.oiiey epiidcïàë øîàð.dpwn dcya Ð ¨§¨

.dfeg` dcyaÐ oldleáåö÷ øáãmiyng Ð

.sqkdey dxifb jd edl zi` in,"ayge"c Ð

dpwn dcy` yneg slinl ynegl dil iwtne

.dfeg` dcynäæåçà äãùá ùîåçÐ

ynege ."izwga" zyxta zia yicwnae

mzd inp ipy xyrne dxedhe d`nh dndac

.aizkàáøã äéúååë àéðúyneg oi`c Ð

.dpwn dcyaäéîòèî àìå`nrh eli`c Ð

,izkec jpd lka yneg ilbcn Ð `axc

mc`l ,oikxrl eyiwidcn Ð `ziixac `nrhe

.exiag e` envr jixrdyäðùîïá úéîä
åéåù ïúåð ïéøåç:(`k zeny) crena aizkc Ð

`nw `aaa `ipze .'ebe "eilr zyei xtek m`"

.wfip inc Ð "eytp oeict ozpe" :(`,n)ìáç
äæáå äæá`le ,oixeg oaa oia cara oia Ð

.mly wfp mlyn Ð ezindàøîâãòåîá
àì íúá ïéàdfa lag :ipzwc ,i`w `tiq` Ð

`l carc ,qpwc ol `hiyt `yixc .'ek dfae

,"iwp xeyd lrae" :mza aizkc ,mza jiiy

gbpy xey" wxta `nw `aaa opixn`e

.car incn iwp :(`,an) "dynge drax`

ince .eiey ozep Ð oixeg oa zind :inp ipzwe

iwp :opixn` inp mzdc ,mza jiiy `l xtek

.xtek ivgn'åëå íãàá ìáçù íú óàÐ

:[`,bl] "ckd z` gipnd" wxta `nw `aaa

iax ,'ek dfa df elagy minz mixeey ipy

mlyn Ð mc`a lagy mz s` :xne` `aiwr

mb lag m` :xzena epiide .mly wfp xzena

mc`ay dlag oic zia enye ,xeya mc`d

mlyn xeyd lra Ð xeyay dlag lr xzei

mc`a lagy mz `nl` .mly wfp xzen eze`

!mly wfp mlynä ãáò úéîä àôéñ éðúéîì éòáã éãééà'åë ïéøåç ïá úéî,`id `yixc `tiq `l` ,ynn `tiq e`l Ð `tiq xn`wc i`de .cren `yixa hwp ikd meyn Ð

.dl ipzw `yixa Ð crencäðùîíâôgex zxew el yiy ecarl d`iydl ,dlera dgtyl dleza dgty oia ozil dvex mc` dnk dze` oiny :(`,n) zeaezka yxtn Ð

.epnidàøîâéìéî ìëî.dil aizil `l mbte zyeae Ð'åë úåèåéãä úá ìòá.zeheicd zal mikln za oia welig yi Ð zyea aidi ik ,`zyd la` .dinza Ð
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àéòáéàdyw Ð 'ek `nlc e` ynegl dil oiwtne dey dxfb edl zi` opaxl edl

opitli `l a` oipac idp ?dey dxfb oedpin slip `l i`n` :opgl` epiaxl

azkinl jixhvi`cn :iaxl d`xpe !ediipin slip dey dxfb mewn lkn Ð ediipin

dixagn cg slinl epivne ,ezia z` yicwn iabe dfeg` dcy yicwn iab yneg

lkl yneg azk `l` ,opitli `le dey dxfba

mi`ad oiaezk ipy ,dpin rny Ð cge cg

elit` `nlra ediipin opitli `le ,cg`k

.dey dxfba

ãòåîá`lc oizipzn `nil `l mza oi`

`tiqc `tiq` Ð 'ek `aiwr iaxk

.mly wfp mlyn dfae dfa lag :ipzwc ,i`w

`le card zind` i`wc xninl ivn `l la`

,`aiwr iax bilt `l `dac .oixeg oa zind`

ly miyly `le xtek `l mlyn epi` mzc

gbpy xey wxta `nw `aaa `zi`ck ,car

.(a,an) dynge drax`åøîàémikln za

,zvw dniz yi Ð miyng heicd za miyng

cg`e dpedkay dlecbd cg` :ipz dpynac

`py i`ne ,miyng ozep l`xyiay dphwd

,mikln za dlecbd `xnba xikfn `kdc

?dpedkay dlecb `pz dpynae
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

if` ,mbte zyea mlyn qpe`d oi`y xn`p m`,íéðL äéìò eàa eléà¦¨¨¤¨§©¦
ãçàdilr `aå ,dkøãk àlLdilr `a eixg`ldkøãk ãçà ¤¨¤Ÿ§©§¨§¤¨§©§¨

,iezita e` qpe`a,qpwa aiig `edeeøîàé,miyp`d ednziecvik Ÿ§
m` mby okziìòadxrpäîeât,zhren dzyae xak dlrapy ¨©§¨

mlyníéMîç,mirlqm` mbeìòadxrpäîìLdlrap `ly £¦¦¨©§¥¨
,daexn dzyae mlernmlyníéMîçjgxk lr `l` ,mirlq £¦¦

,dnilyl dnebt oia welig yi mdae ,zyea inelyz mb mlyny
.dzyea itk zg` lkl mlyny

:dgece ay iia`éab ,éëä éà ,ééaà déì øîàzindy xey,énð ãáò ¨©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤©¦
eøîàé,miyp`dbxdyk mby okzidàéøa ãáòdaxd deyymlyn Ÿ§¤¤¨¦
ìLíéL,mirlqbxdyk mbeïéçL äkeî ãáòhrn deye mebt `edy §Ÿ¦¤¤¤§¦

mlynìLíéL,mdinelyza dxez dwlig `l mewn lkne ,mirlq §Ÿ¦
.dnily dxrpl dnebt dxrp oia dxezd dwlig `ly xyt` o`k s`

:xg` ote`a uxzn iia`,ééaà øîà àlàdnn micnlp mbte zyea ¤¨¨©©©¥
yàø÷ øîàia`l DOr akXd Wi`d ozpe' (hk ak mixac) qpe` iabl ¨©§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦

dX`l didz Fle sqM miXng dxrPd,'dpéò øLà úçzjxved ©©£¨£¦¦¨¤§¦§¤§¦¨©©£¤¦¨
,dzliraa dze` dpiry xeara `ed sqk miyingdy yxtl weqtd

àkéàc ììkîmb yiy rnyn -,íâôe úLBameyn epi` maeigy ¦§¨§¦¨¤§¨
.mbty dn lre yiiay dn lr `l` ,iepir

:ote` cera uxzn `ax,øîà àáødnn micnlp mbte zyeaøîàc ¨¨¨©§¨©
àø÷(my)'åâå dnò áëBMä Léàä ïúðå'dxrPd ia`l,'sqM miXng §¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤

zeaizn rnyn ,'sqk miying dxrpd ia`l ozpe' aezkl xyt` dide
lr wxy ,'dnr akeyd yi`d'äáéëL úàðädxezd ezqpwíéMîç £¨©§¦¨£¦¦

,sqkììkîrnyne -úéøçà àúléî àkéàcémiaeig cer yiy - ¦§¨§¦¨¦§¨©£¦¦
,daikyd z`pd xear mpi`yeäéð éàîeinelyz ,md eli`e -úLBa ©¦¤

.íâôe§¨

äðùî
eizgz dzpify itl mileza dl `vn `ly orehe ,dxrp `yepd mc`
eze` dqpw ,eita xwy didy xxazde ,el zqxe`n dzidy zra
lk dyxbl el xeq` oke ,mirlq d`n dxrpd ia`l mlyiy dxezd
,D`pUE dil` `aE dX` Wi` gTi iM' (hi-bi ak mixac) xn`py ,eini¦¦©¦¦¨¨¥¤¨§¥¨
z`Gd dX`d z` xn`e rx mW dilr `vFde mixaC zlilr Dl mUe§¨¨£¦Ÿ§¨¦§¦¨¤¨¥¨§¨©¤¨¦¨©Ÿ
xird ipwf Egwle ,'ebe milEzA Dl iz`vn `le dil` axw`e iYgwl̈©§¦¨¤§©¥¤¨§Ÿ¨¨¦¨§¦§¨§¦§¥¨¦
dxrPd ia`l Epzpe sqk d`n Fz` EWpre ,Fz` ExQie Wi`d z` `edd©¦¤¨¦§¦§Ÿ§¨§Ÿ¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨
lkEi `l dX`l didz Fle l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd iM¦¦¥¨©§©¦§¨¥§¦§¤§¦¨Ÿ©

.'eini lM DgNWl§©§¨¨¨¨
yi :`xnegle `lewl zexyt` ea yiy sqep oic d`ian epzpyn

òø íL àéöBîacvå ì÷äìcvàéöBäL ãçà ,ãöék .øéîçäìoia - §¦¥¨§¨¥§§©§¦¥©¤¨¤¦
`ivedye ,äpeäkaL äìBãb ìò òø íLrx my `ivedy oiaìò ¥¨©§¨¤©§¨©
äpè÷dlrna,òìñ äàî ïúBð ,ìàøNéaLdxezd dwlig `ly §©¨¤§¦§¨¥¥¥¨¤©

rx my `ivend z` cinz dqpw `l` ,dy`d ly qegid zlrna
:zxne`e dpynd dtiqen .mirlq d`naàöîðyøîBàärx xac ¦§¨¨¥

,åéôa,ezy`l mileza `vn `ly xn`y df mc` enkïî øeîç §¦¨¦
äNòî äNBòäqpwp rx my `ivendy ,dleza dxrp qpe`dn - ¨¤©£¤

dgikene .mirlq miyng `l` aiig epi` qpe`d eli`e ,mirlq d`na
:dpynd z`føaãna eðéúBáà ìò ïéc øæb ízçúð àlL eðéöî ïkL¤¥¨¦¤Ÿ¦§©¥§©¦©£¥©¦§¨

,l`xyi ux`l qpkdl `lyì ìò àlàòøä ïBL,dilr exn`y ¤¨©¨¨¨
,øîàpLux`l qpkdl `ly l`xyi eyprpy milbxnd `hg oipra ¤¤¡©

(ak ci xacna) l`xyi'åâå íéîòt øNò äæ éúBà eqðéå'ErnW `le ©§©¦¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§
.df `hg meyn `l` mpic mzgp `ly rnyne ,'ilFwA§¦

àøîâ
dywn .'dyrn dyerd on xeng eita xne`d `vnp' :dpyna epipy

:`xnbdéànî,xeng eita xne`dy oipn -àîìczxneg `ny - ¦©¦§¨
`l` ,cala rxd oeyld zngn dpi` rx my `ivend ly eyper

àìè÷ dì íéøb à÷c íeMîmexbl ieyr did rxd oeyld ici lry - ¦§¨¨¦¨§¨¨
zqxe`n dcera dzpify ,eixac z` milawn eid m` ixdy ,dzin dl

,dzin zaiig dzid ,eláéúëc(`k-k ak mixac)äéä úîà íàå' ¦§¦§¦¡¤¨¨
'åâå øácä,dxrPl milEza E`vnp `l dGd'åâå äøòpä úà eàéöBäå ©¨¨©¤Ÿ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨

zvxzn .'dzne mipa`A Dxir iWp` dElwqE dia` ziA gzR l ¤̀¤©¥¨¦¨§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¨¥¨
:`xnbdàø÷ øîà ,àáø øîàsqk d`n Fz` EWpre' (hi ak my) ¨©¨¨¨©§¨§¨§Ÿ¥¨¤¤

dxrPd ia`l Epzpeòø íL àéöBä ékixd ,'l`xUi zlEzA lr §¨§©£¦©©£¨¦¦¥¨©§©¦§¨¥
`ed sqk d`n ypery dxezd dyxit,àéöBäL òø íL ìòlr `le ©¥¨¤¦

.dzin dl mexbl dvxy jk
:dpyna epipy'åëå ïéc øæb ízçúð àlL eðéöî ïëåepizea` lr §¥¨¦¤Ÿ¦§©¥§©¦

ci xacna) milbxnd `hg iabl xn`py ,rxd oeyl lr `l` xacna
.'ilFwA ErnW `le minrR xUr df iz` EQpie' (ak©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§§¦

:`xnbd dywnéànîly mpic xfb mzgpy mrhdy epl oipn - ¦©
,rxd oeyl `hg ly ezxneg zngn `ed ux`l qpkdl `ly l`xyi

ïúàñ àìî àì ézkàc àîìc`hg cr eyprp `ly mrhd `ny - ¦§¨§©©¦Ÿ¨¥§¨¨
df `hgae ,mdizepeer zcn d`lnzd `l oiicry zngn did df
`id jky `xnbd dgikene .df yperl miie`x eide dcnd d`lnzd

,dbdpddïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà ,àðeðîä áø øîàc§¨©©©§¨¥©¨¨¦§¨¦
,íãàä,ei`hg lr eyiprdlBúàñ àlîúzL ãò,daxd zepeera ¨¨¨©¤¦§©¥§¨
øîàpL(ak k aei`),'Bì øöé B÷ôñ úåàìîa'mc` `lniyk ,xnelk ¤¤¡©¦§Ÿ¦§¥¤
k z``hgay okzi o`k s`e .dxvd eilr `eaz f` ,zepeera epevx l

oeyl `hgy weqtdn di`x oi`e ,mz`q d`lnzd rxd oeyl ly df
:`xnbd zvxzn .mi`hgd x`yn xzei xeng rxd,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

c jkn z`f cenll yi,àø÷ øîà(ak ci xacna)øNò äæ éúà eqðéå' ¨©§¨©§©Ÿ¦¤¤¤
,'íéîòty cnll `ae xzein 'df' oeyleìò`hgäæecaløæb ízçúð §¨¦©¤¦§©¥§©

,ïéc.mixg` mi`hg ly mtexiv meyn `le ¦
:rxd oeyl oer xneg oipra `ziixa d`ian `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
ìL çk ìBãb änk äàøe àBa ,àèøt ïa øæòìàoerì,òøä ïBL ¤§¨¨¤©§¨§¥©¨¨Ÿ©¤¨¨¨

ïìðî,z`f cenll yi oipne -íéìbønîexn`e epiax dyn glyy §¨¨¦§©§¦
,cenll yi jke .eyprpe ,l`xyi ux` lr rxd oeylàéöBnä äîe¨©¦

,íéðáàå íéöò ìò òø íLyiy l`xyi ux` lr exn`y milbxnk ¥¨©¥¦©£¨¦
zlk` ux`' `idye (gk ` mixac) 'minXA zxEvaE zlcB mixr' da¨¦§ŸŸ§Ÿ©¨¨¦¤¤Ÿ¤¤

,(al bi xacna) 'diaWFiCk,(fl ci my) dtibna ezny ,myper `ed §¤¨¨
änëå änk úçà ìò ,Bøéáç ìò òø íL àéöBnä.lecb eypery ©¦¥¨©£¥©©©©¨§©¨

:`xnbd dywnéànîzngn did milbxnd ly mypery oipn - ¦©
` lr rxd oeyl exaicy,mipa`e mivr lr epiide ,l`xyi uxàîìc¦§¨

did myper `ny -àðéðç éaø øîàc ,àtt øa àðéðç éaøc íeMî¦§©¦£¦¨©¨¨§¨©©¦£¦¨
äòL dúBàa íéìbøî eøac ìBãb øác ,àtt øazaic z` e`ivedy ©¨¨¨¨¨¦§§©§¦§¨¨¨

,l`xyi ux`áéúëc`l Exn` FOr Elr xW` miWp`de' (`l bi my) ¦§¦§¨£¨¦£¤¨¦¨§Ÿ
mrd l` zFlrl lkEp,'epnî àeä ÷æç ékdleki 'epnn' zaize ©©£¤¨¨¦¨¨¦¤
,mipt ipya yxtzdléø÷éz ìàyxtz l` -'eðnî àeä ÷æç ék'- ©¦§¥¦¨¨¦¤

,l`xyi mrn miwfg miprpkdy xnelk ,epzi`nàlà`Ed wfg iM' ¤¨¦¨¨
,'epnîyecwd lr dzid mzpeeke ,xzqp edyin lr mixacny oeyla ¦¤

,`ed jexaúéaä ìòa ìBëéákenvr,íMî åéìk àéöBäì ìBëé ïéà ¦§¨©©©©¦¥¨§¦¥¨¦¨
egeka did `l ,milk my ciwtn did d"awd m` elit` xnelk
xzei xeng did milbxnd `hgy `vnp ok m`e .myn m`ivedl

:`xnbd zvxzn .d"awda extk ixdy ,rxd oeyl mzqnøîà àlà¤¨¨©
àø÷ øîà ,Lé÷ì Léø øîà äaø(fl ci my)éàöBî íéLðàä eúîiå' ©¨¨©¥¨¦¨©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥

äòø õøàä úaãdid mypery weqtd yxity ixd ,''d iptl dtBOA ¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¦§¥
,eàéöBäL õøàä úac ìò.d"awda extky lr `le ©¦©¨¨¤¤¦

xUr df iz` EQpie' dpyna `aedy weqtd z` dzr zx`an `xnbd©§©Ÿ¦¤¤¤
:'ilFwA ErnW `le minrRàéðz,`ziixaaøNò ,äãeäé éaø øîà §¨¦§Ÿ¨§§¦©§¨¨©©¦§¨¤¤

,àeä Ceøa LBãwäì eðéúBáà eqéð úBðBéñð`le egeka ewtzqdy ¦§¦£¥§©¨¨
,mriyei m` eze` eqip `l` ,ea eghaíéðL ,íéna íéðLe ,íia íéðL§©¦©¨§©¦©©¦§©¦

.ïøàt øaãîa úçàå ìâòa úçà ,åéìOa íéðL ,ïna©¨§©¦©§¨©©¨¥¤§©©§¦§©¨¨
:zepeiqpd ihxt z` `xnbd zx`an,'íia íéðL',seq mia epiide §©¦©¨

äãéøéa úçà,ekezl ecxie mid mdl rxwpy mcew -äéiìòa úçàå ©©©§¦¨§©©¨£¦¨
.epnn zelrl e`ae ea exare mid mdl rxwpy xg`l -,äãéøéa©§¦¨

áéúëcmixvn dPde mdipir z` l`xUi ipa E`UIe' (`i-i ci zeny) ¦§¦©¦§§¥¦§¨¥¤¥¥¤§¦¥¦§©¦
dWn l` Exn`Ie ,'d l` l`xUi ipa EwrvIe c`n E`xiIe mdixg` rqpŸ¥©©£¥¤©¦§§Ÿ©¦§£§¥¦§¨¥¤©Ÿ§¤Ÿ¤
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קמז oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äëøãë àìù ãçà íéðù äéìò åàá åìéà,dkxck df dilr `a jk xg`e ,dligz Ð

i`d ilek zyea `kilc ,dnebt lray df :[exn`ie] ,qpw dl zi`e dleza i`ed izk`c

miyng `l` inp aidi `l Ð dnily dleza lra eli`e ,mirlq miyng aidi Ð?
.dnebtn ith dnilyl zyea inc aidic ,welig `ki` zyea iab `zyd la`äëåî

ïéçù`ly dlrapc `inec ,mebt iedc Ð

.dkxckäðéò øùà úçú:`xwc diyix Ð

dxrpd ia`l dnr akeyd yi`d ozpe"

ipd :rnync ,(ak mixac) 'ebe "sqk miyng

.iepird qpw liaya ozi sqk miyng

aiiginc llkn Ð ikd azknl jixhvi`cne

`qpw e`lc ,mbte zyea oebk ,`ziipxg` ilin

.zyea `ki` inp iepir e`lac ,edpip iepirc

.dligzan zegt deyy ,wfp epiid Ð mbte

äðùîøåîç åéôá øîåàä àöîðozepc Ð

Ð dleza qpe`c dyrn dyerde ,rlq d`n

.miyng `l` aidi `lïéã øæâqpkil `ly Ð

.ux`líéîòô øùò äæ,aizk milbxn iab Ð

.mzgzp df lr :rnyncàøîâéàîîÐ

xeng eita xne`c?oeyl meync rnync

edl aidi `w cala rxd?ikd meyn `nlc

!`lhw dia dl mixbc Ð rxd oeyl i`d xing

òø íù ìò.cala rxd oeyl meyn Ð

åì øöé å÷ôñ úàìîáez`q `lnzyk Ð

xd zepera.dxv eilr `az ,el xvi f` Ð da

íúçúð äæ ìò.ipixg`c sexiv meyn e`le Ð

úéáä ìòá.`ed jexa yecwd Ðúáã ìò
õøàä.eznc xn`w ,e`ivedy ÐíéøîîÐ

.micxenäðúî åáø åì ïúåðùdqpxt Ð

.mibcläöçîå ãçàaizk drxtac Ð

aizk `xqiqae ,"akx ze`n yy" :(ci zeny)

."akx ze`n ryz" :(c mihtey)
ìà
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eed
jiiy][mcewd cenrlååädf oipr dn :xn`z m`e Ð cg`k oi`ad oiaezk ipy edl

slinl dey dxfb `ki` dpwn dcy iabc oeik ?cg`k oi`ad oiaezk ipyl

"jixrde" aizkc `kd `nye !dey dxfb `kil zia yicwn iabe ,dfeg` dcyn yneg

dey dxfb ef oi` "ayge" :xnel yi `ny e` ."ayge" aizkc o`nk ,zia yicwn iab

.dey dxfb xtqd dil ixwc ab lr s` ,dxenb

(a,e) `nw `aac `nw wxta ogky` inp ikde

,dhnl dcy xn`pe dlrnl dcy xn`p iab

wgvi epiax xne`e .dey dxfb mzd dil ixw

:xnel yi `ny e` .dxenb dey dxfb epi`c

dcy yicwn iab "ycew" aizkc meyn

zia yicwn [iab] "ycew" inp aizke ,dfeg`

,`id dxenb dey dxfb "ycew" "ycew"e

mi`ad oiaezk ipy dil ixw ikd meyn

.cg`k[mcewd cenrl jiiy]úùåálkd

yxtn mbte Ð yiiaznde yiiand itl

dvex mc` dnk micne` :(a,n) zeaezka

d`iydl ,dleran xzei dleza dgtya ozil

.gex zxew el dyry ecarl

åìéàcg`e dkxck cg` mipy dilr e`a

`a cg` :i"yx yxit Ð dkxck `ly

dilr `a cg`e ,dkxck `ly dligz dilr

yie dleza `id izk`c ,dkxck

`kilc ,dnebt lray df :exn`ie .qpw dl

,mirlq miyng aidi Ð i`d ilek zyea

`l Ð `nlrc dnily dleza lra eli`e

oa" wxta yxit i"yxe .miyng `l` inp aidi

:xn`c i`d iab (a,br oixcdpq) "dxene xxeq

:my i"yx yxite ,d`ia xnb cr mlyn `l

zxyd opirac rnyn .mileza `iven `edy

`zi` `dc ,ok epi`e .qpw aiigzdl mileza

dxyr dilr e`a :(a,h) oiyecwc `nw wxta

oebk :yexit ,dleza `id oiicre mc` ipa

xne` :xne` iax ,dkxck `ly dilr e`ay

xn`e .wpga edleke ,dliwqa oey`xd ip`

edlekc qpw oiprl iax dcen :dlr `xif iax

lra exn`i :wgvi epiax yxit jkitl !inlyn

eixg` lray eze` Ð miaedf miyng dnebt

Ð miaedf miyng dnily lra] ,dkxck

dzid f`c ,dkxck `ly oey`x lray eze`

xnel jixv miyexitd lkl ,edin .dnily

.oey`x did dkxck `ly lray eze`c

,"dkxck lray eze`" aezk mixtqae

ivn dedc ,dyw zvw wgvi epiax yexitle

.["dkxck `ly mipy dilr e`a" :xninl

íùëjk (exn`) df cvn oiler ep`y

:denzl yi Ð xg` cvn oiler mixvn

iphwn jk lk xecd eze`a l`xyi eid ji`

`ed jexa yecwd dyri jky exaqy ,dpn`

ux`l mvx`n mxiardl mixvnl miqp

,l`eny iax eia` mya iax xne`e ?l`xyi

,dfl df cvn eagxl mid exar `l l`xyiy

.l`xyi ux` l` zkll mixdnn eid ok m`y

cr ,mid jxe`l mia exar zg` drevx `l`

oileki eid `l ik ,cg` cvl xacnl epty

mixvne .mid exari `l m` cv lkn zkll

exar jkitl ,ml`nyne mpinin mdl eid

`ly mixeaq ik ,ebiyie epixg` etcxie xacnd on xg` cvn oiler mixvn jk Ð xacnl ep`ae df cvn oiler ep`y myk dfe .cg` cvn xacnl epty cr zg` drevx mid

j`id Ð xg` cvn mid xar cr mid agex exar m`e ,"seq mi lr epgie 'ebe dxnn erqie" :(bl xacna) aizkc `d `gip ikdae .xg` cvn e`ai `l` ,mia miixvnd exari

l`xyi ux` ly zinexc gexl ok enk mixvny ,mixvn mexcl mid jxe`l ok enk e`vie mid jxe`a erqpy xg`l :dpin rny `l` ?mdixeg`l exfg ike ,mia cer erbt

zinexc `edy mid oetvn mid segl erqpe .axrnl gxfnn mixvn ux` ly zinexc cvn mide ,l`xyi ux` oiae mixvn oia wiqtn qelipe .axrn cvl zinexc seql aexw

cr mini zvw ekld jk xg`e .mixvn ux` ly zigxfne mec` ux` ly zinexc `idy ,mdly ipetv cva e`vie ,dlebr oxeb ivgk ekldy xg`l e`vi jk xg`e ,mixvn ly

zigxfne l`xyi ux` ly zinexca `edy ,a`en ux`e mec` ux` eaaiq `l` ,mid xearl ekxved `l l`xyi ux`l qpkil ekxvedyke .mid lv` oiicr eid jk xg`e ,dxn

y.mixvn ux` lãçà(ci zeny) aizkc ab lr s`e ."akx ze`n ryz" :(c mihtey) aizk `xqiqae ,"xega akx ze`n yy" :(ci zeny) aizk mixvna Ð mday dvgne

lig m`e ,lfxa akx ze`n ryzd xg` mielz eid `xqiq ly miklne ,akx ze`n yyd xg` dlzp did mixvn ux` ly ,mixyd `l` aiyg `w `l Ð "mixvn akx lk"

.yyeg epi` Ð dfan xzei dfa miyp`
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,dkøãk ãçàå dkøãk àlL ãçà ,íéðL äéìò eàa eléà¦¨¨¤¨§©¦¤¨¤Ÿ§©§¨§¤¨§©§¨
äîeât ìòa :eøîàé¯äîìL ìòa ,íéMîç¯!íéMîç Ÿ§¨©§¨£¦¦¨©§¥¨£¦¦

àéøa ãáò :eøîàé éîð ãáò éab ,éëä éà :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤©¦Ÿ§¤¤¨¦
¯ìLïéçL äkeî ãáò ,íéL¯ìL,ééaà øîà àlà !íéL §¦¤¤¤§¦§¦¤¨£©©©¥

"dpò øLà úçz" :àø÷ øîà¯úLBa àkéàc ììkî ¨©§¨©©£¤¦¨¦§¨§¦¨¤
"dnò áëMä Léàä ïúðå" :àø÷ øîàc ,øîà àáø .íâôe§¨¨¨¨©§¨©§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨

'åâå¯àúléî àkéàc ììkî ,íéMîç äáéëL úàðä£¨©§¦¨£¦¦¦§¨§¦¨¦§¨
.íâôe úLBa ?eäéð éàîe ,éúéøçàäðùîíL àéöBîa ©£¦¥©¦¤§¨§¦¥

ìò òø íL àéöBäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì òø©§¨¥§©§¦¥©¤¨¤¦¥©©
ìàøNéaL äpè÷ ìòå äpeäkaL äìBãb¯äàî ïúBð §¨¤©§¨§©§©¨¤§¦§¨¥¥¥¨

ïkL ,äNòî äNBòä ïî øeîç åéôa øîBàä àöîð .òìñ¤©¦§¨¨¥§¦¨¦¨¤©£¤¤¥
àlà øaãna eðéúBáà ìò ïéc øæb ízçúð àlL eðéöî̈¦¤Ÿ¦§©¥§©¦©£¥©¦§¨¤¨

ì ìò"íéîòt øNò äæ éúBà eqðéå" :øîàpL ,òøä ïBL ©¨¨©¤¤¡©©§©¦¤¤¤§¨¦
.'åâåàøîâ,àìè÷ dì íéøb à÷c íeMî àîìc ?éànî¦©¦§¨¦§¨¨¥¨§¨¨

"äøòpä úà eàéöBäå 'åâå øácä äéä úîà íàå" :áéúëc¦§¦§¦¡¤¨¨©¨¨§¦¤©©£¨
"òø íL àéöBä ék" :àø÷ øîà ,àáø øîà !'åâå¯ìò £©¨¨¨©§¨¦¦¥©©

"ïéc øæb ízçúð àlL eðéöî ïëå" .àéöBäL òø íL¥©¤¦§¥¨¦¤Ÿ¦§©¥§©¦
áø øîàc ,ïúàñ àìî àì ézkàc àîìc ?éànî .'åëå¦©¦§¨§©©¦Ÿ¨¥§¨¨§¨©©
ãò íãàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà :àðeðîä©§¨¥©¨¨¦§¨¦¨¨¨©
øîà !"Bì øöé B÷ôñ úàìîa" :øîàpL ,Búàñ àlîúzL¤¦§©¥§¨¤¤¡©¦§Ÿ¦§¥¤£©
"íéîòt øNò äæ éúBà eqðéå" :àø÷ øîà ,Lé÷ì Léø¯ ¥¨¦¨©§¨©§©¦¤¤¤§¨¦
ì ìL çk ìBãb äîk äàøe àBa :àèøt ïa øæòìà éaø øîà ,àéðz .ïéc øæb ízçúð äæ ìòïBL ©¤¦§©¥§©¦©§¨¨©©¦¤§¨¨¤§¨¨§¥©¨¨Ÿ©¤¨

Bøéáç ìò òø íL àéöBnä ,Ck íéðáàå íéöò ìò òø íL àéöBnä äîe ,íéìbønî ?ïìðî ,òøä̈©§¨©¦§©§¦©©¦¥©©¥¦©£¨¦¨©¦¥©©£¥
äîk úçà ìò!änëå¯:àtt øa àðéðç éaø øîàc ,àtt øa àðéðç éaøc íeMî àîìc ?éànî ©©©©¨§©¨¦©¦§¨¦§©¦£¦¨©©¨§¨©©¦£¦¨©©¨

àeä ÷æç ék" éø÷éz ìà ,"epnî àeä ÷æç ék" :áéúëc ,äòL dúBàa íéìbøî eøac ìBãb øác̈¨¨¦§§©§¦§¨¨¨¦§¦¦¨¨¦¤©¦§¥¦¨¨
"epnî" :àlà ,"epnî¯øîà äaø øîà àlà !íMî åéìk àéöBäì ìBëé ïéà úéaä ìòa ,ìBëéák ¦¤¤¨¦¤¦§¨©©©©¦¥¨§¦¥¨¦¨¤¨¨©©¨¨©

"äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúeîiå" :àø÷ øîà ,Lé÷ì Léø¯.eàéöBäL õøàä úac ìò ¥¨¦¨©§¨©¨¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©¦©¨¨¤¤¦
íéðLe ,íia íéðL :àeä Ceøa LBãwäì eðéúBáà eqéð úBðBéñð øNò ,äãeäé éaø øîà :àéðz©§¨¨©©¦§¨¤¤¦§¦£¥§©¨¨§©¦©¨§©¦

íia íéðL .ïøàt øaãîa úçàå ,ìâòa úçà ,åéìOa íéðL ,ïna íéðL ,íéna¯äãéøia úçà ©©¦§©¦©¨§©¦©§¨©©¨¥¤§©©§¦§¨¨¨§©¦©¨©©©§¦¨
äãéøia .äéiìòa úçàå¯äéiìòa ."íéøöîa íéøá÷ ïéà éìanä" :áéúëc¯øîàc ,àðeä áøãk §©©¨£¦¨©§¦¨¦§¦©¦§¦¥§¨¦§¦§©¦©£¦¨¦§©¨§¨©

éàî ,éøî øa äaø øîàc .éøî øa äaøãk ;eéä äðîà épèwî øBcä BúBàaL ìàøNé :àðeä áø©¨¦§¨¥¤§©¦§©¥£¨¨¨¦§©¨©¨¦§¨©©¨©¨¦©
dúBàa íéøîî ìàøNé eéäL ãnìî ?"BîL ïòîì íòéLBéå óeñ íia íé ìò eøîiå" :áéúëc¦§¦©©§©¨§©§¦¥§©©§§©¥¤¨¦§¨¥©§¦§¨
LBãwä Bì øîà .øçà ãvî íéìBò íéøöî Ck ,äæ ãvî íéìBò eðàL íLk :íéøîBàå ,äòL̈¨§§¦§¥¤¨¦¦©¤¨¦§¦¦¦©©¥¨©©¨
ãáò Lé íeìk ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà !äLaéì íúBà èBìt :íé ìL øNì àeä Ceøä§©¤©§¨©©¨¨¨©§¨¨¦¤¨§¥¤¤
øîà .íäaL äöçîe ãçà El ïúBð éðà :Bì øîà ?epîéä dìèBðå øæBçå äðzî Baø Bì ïúBpL¤¥©©¨¨§¥§§¨¥¤¨©£¦¥§¤¨¤¡¨¤¨¤¨©
ãiî .áøò äéäé ïBLé÷ ìçð :Bì øîà ?Baø úà òáBzL ãáò Lé íeìk ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨§¥¤¤¤¥©¤©¨©©©¦¦§¤¨¥¦©

íéna íéðL .'åâå "ìò úî íéøöî úà ìàøNé àøiå" :áéúëc ,äLaiì ïèìt¯.íéãéôøáe äøîa §¨¨©©¨¨¦§¦©©§¦§¨¥¥¦§©¥©§©¦©©¦§¨¨¦§¦¦
äøîa¯ì eìëé àìå dúøî eàBáéå" :áéúëcíéãéôøa ;"äùî ìò íòä ïìiå" :áéúëe ,"úBzL¯ §¨¨¦§¦§¨¨¨¨§Ÿ¨§¦§§¦©¨¤¨¨©Ÿ¤¦§¦¦

ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå" :áéúëcïna íéðL ."äùî íò íòä áøiå" :áéúëe ,"úBzL¯:áéúëc ¦§¦©©£¦§¦¦§¥©¦¦§§¦©¨¤¨¨¦Ÿ¤§©¦©¨¦§¦
ìà"
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ערכין.  פרק שלישי - יש בערכין דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

l`xyil epiax dyn xn`yeàöz ìà,zaya ond z` hewll ©¥§
'dl mFId zAW iM mFId Edlk` dWn xn`Ie' (dk fh zeny) xn`py©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©¦©¨©©

elewa erny `le ,'dcVA Ed`vnz `l mFId,eàöiåfh my) xn`py ©Ÿ¦§¨ª©¨¤©¥§
mdl xn` oke .'E`vn `le hwll mrd on E`vi iriaXd mFIA idie' (fk©§¦©©§¦¦¨§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨

epiax dyneøéúBz ìàdWn xn`Ie' (hi fh my) xn`py ,ondn ©¦©Ÿ¤Ÿ¤
weqta xn`py ,elewa erny `le ,'xwA cr EPOn xzFi l` Wi` mdl £̀¥¤¦©¥¦¤©Ÿ¤

dWn l` ErnW `le' `adeøéúBiåmirlFY mxIe xwA cr EPOn miWp` §Ÿ¨§¤Ÿ¤©¦£¨¦¦¤©Ÿ¤©¨ª¨¦
.'dWn mdlr svwIe W`aIe©¦§©©¦§Ÿ£¥¤Ÿ¤
:zx`ane `xnbd dkiynnåéìNáe ïBLàø [åéìNa] ,'åéìNa íéðL'§©¦¦§¨¦§¨¦¦§¨

éðL.eilyd z` 'd mdl ozpy minrtd izya -ïBLàø åéìNamcew - ¥¦¦§¨¦
Exn`Ie' (b fh my) xn`py ,dpey`xd mrta eilyd mdl ozipy©Ÿ§

mixvn ux`A 'd cia EpzEn oYi in l`xUi ipA mdl`ìò eðzáLa £¥¤§¥¦§¨¥¦¦¥¥§©§¤¤¦§©¦§¦§¥©
øNaä øéñdGd xAcOd l` Epz` mz`vFd iM raUl mgl Eplk`A ¦©¨¨§¨§¥¤¤¨Ÿ©¦¥¤Ÿ¨¤©¦§¨©¤

cgie ,ond z` 'd mdl cixed f`e ,'arxA dGd ldTd lM z` zindl§¨¦¤¨©¨¨©¤¨¨¨
(bi fh my) xn`py ,eilyd dler did enrelVd lrYe axra idie'©§¦¨¤¤©©©©§¨

e .'dpgOl aiaq lHd zakW dzid xwAaE dpgOd z` qkYeåéìNa ©§©¤©©£¤©Ÿ¤¨§¨¦§©©©¨¦©©£¤¦§¨
éðLee`zd eily mdl didy s`y ,dipyd mrta eilyd cxiy mcew - ¥¦

(c `i xacna) xn`py ,xya xzei mdl didiyøLà óñôñàäå'§¨©§ª£¤
Baø÷aEplk`i in Exn`Ie l`xUi ipA mB EMaIe EaWIe de`Y EE`zd §¦§¦§©©£¨©¨ª©¦§©§¥¦§¨¥©Ÿ§¦©£¦¥

(`l `i my) xn`py ,dipyd mrta eilyd z` 'd mdl ozp f`e .'xUÄ¨
.'dpgOd lr WHIe mId on mielU fbIe 'd z`n rqp gExe'§©¨©¥¥©¨¨©§¦¦©¨©¦Ÿ©©©£¤

:zx`ane `xnbd dkiynndéúéàãk 'ìâòa',miweqta yxetnk - ¨¥¤¦§¦¥
`edy l`xyil d`xp did zixad zegel z` cixedl dyn dlryky
xW` l`xUi Lidl` dN`' exn`e lbrd z` eyre ,`ealn xg`n¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥£¤

.(c al zeny) 'mixvn ux`n LElrddéúéàãk 'ïøàt øaãîa'- ¤¡¥¤¤¦§¨¦§¦§©¨¨¦§¦¥
z` e`ived l`xyi ux`n milbxnd exfg xy`ky ,miweqta yxetnk
,ux`l zelrl evx `le l`xyi ipa mb mdnr ekae ,drx ux`d zaic
xacna) 'ilFwA ErnW `le minrR xUr df iz` EQpie' mdilr 'd xn`e©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§§¦

.(ak ci
:rxd oeyl oer xneg oipra zeyxc dnk d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

áéúëc éàî ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBéyexit `ed dn - ¨¨¦©¦¥¤¦§¨©¦§¦
(b kw mildz) weqtdéñi äîe Eì ïzé äî'ì Cì ó.'äiîø ïBLjk ©¦¥§©Ÿ¦¨¨§¦¨

lì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàìL åéøáà ìk ,ïBLdíéôe÷æ íãà- ¨©©¨¨©¨¨¥¨¨¤¨¨§¦
,micneråeli`ìèeî äzàe ,dtd jeza akey -íãà ìL åéøáà ìk §©¨¨¨¥¨¨¤¨¨
mi`xpézL Eì ézôwäL àlà ,ãBò àìå ,íéðôaî äzàå ,õeçaî¦©§©¨¦¦§¦§Ÿ¤¨¤¦©§¦§§¥
úBîBçdneg ,lw xeaicd didi `ly ,dxinyl,íöò ìL úçàod ©©¤¤¤

,oeyld z` zetiwnd mipiydådneg,øNa ìL úçà,miztyd od §©©¤¨¨
ok m`eEl ïzi äî`ed jexa yecwdéñBi äîeì ,Cì óäiîø ïBL- ©¦¥§©¦¨¨§¦¨

.rxd oeyl ixtqz `ly dxiny cer
ì øtñîä ìk ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,òøä ïBL ¨©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨¨¨

`ed ixdøwéòa øôk eléàk,`ed jexa yecwa -øîàpL(d ai my) §¦¨©¨¦¨¤¤¡©
ìì eøîà øLà','eðì ïBãà éî eðzà eðéúôN øéaâð eððLepiide £¤¨§¦§Ÿ¥©§¦§¨¥¦¨¦¨¨

eli`k ,rxd oeyl xacl mztye mpeyl z` mixiabnd mze`y
.mdilr oec` `ed jexa yecwd oi`y ,'epl oec` in' mixne`åcer §

ì øtñîä ìk ,àøîéæ ïa éñBé éaø øîà,òøä ïBLy`ed eyperíéòâð ¨©©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨¨¨§¨¦
øîàpL ,åéìò íéàa(d `w my)ìî','úéîöà BúBà eäòø øúqá éðL ¨¦¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥©§¦

ezinviy `ed eyper ,xzqa edrx lr rxd oeyl xne`dy epiide
.eze`åc enk `ed dznvd ly xe`iad,íúä áéúëzia zxikn iabl §§¦¨¨

`l xW` xirA xW` ziAd mwe' (l dk `xwie) dneg ztwen xira§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ
dngúúéîvì,'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTlådaizd z` Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§

'zezinvl'ïðéîbøúîqelwpe` mbxiz -ïðúe ,'ïéèeìçì'dpyna §¨§§¦©©£¦§©
(:g dlibn)äòéøt àlà èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéa ïéà'¥¥§¨§¨¦§¨§¨¤¨§¦¨
,'äîéøôely mebxzd `edy ,'hlgen' iexw `nh rxevny ixd §¦¨

,'zinv` FzF`' rxd oeyl xne`dy weqtd yexit edfe ,dznvd©§¦
.`nh rxevn didiy

mi`a mirbp rxd oeyl xacndy jkl sqep xewn d`ian `xnbd
:eilráéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà`xwie) weqtdn yexcl yi dn - ¨©¥¨¦©¦§¦
(a ci,'òøönä úøBz äéäz úàæ'xn`p eli`k df ixdäéäz úàæ Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈Ÿ¦§¤

,òø íL àéöBî ìL BúøBzmy `ivede rxd oeyl xaicy zngny ¨¤¦¥¨
.zrxva dwl ,zeixad lr rx

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàå(`i i zldw)àBìa Lçpä CMé íà' §¨©¥¨¦©¦§¦¦¦Ÿ©¨¨§
lä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì'ïBLúBiçä ìk úBöa÷úî àáì ãéúòì , ¨©§¥¦§§©©©¨¤¨¦¨Ÿ¦§©§¨©©

úBøîBàå ,Lçð ìöà úBàáe,elóøBè áàæ ,ìëBàå ñøBc éøà ¨¥¤¨¨§§£¦¥§¥§¥¥
,ìëBàåeli`e ,d`pd mdl yieEì Lé äàðä äî ,äzàdz`y dna §¥©¨©£¨¨¤§

.mxya z` lke` jpi` ixde ,mze` zinne zeixad z` yiknøîBà¥
íäì,ygpdïBøúi äî éëåyi zlrez dn -lä ìòáìïBLmc`l - ¨¤§¦©¦§§©©©¨

itec lihn `edy jka dpdp epi` `ed mb ixde ,rxd oeyl xacnd
.zeixaa

ì øtñîä ìk ,Lé÷ì Léø øîàå,íéîMì ãò úBðBò ìécâî ,òøä ïBL §¨©¥¨¦¨©§©¥¨¨¨©§¦£©©¨©¦
øîàpL(h br mildz)ìe íäét íéîMá ezL'.'õøàa Cìäz íðBL ¤¤¡©©©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤

ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàéeàø òøä ïBL ¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¨
,àëä áéúk ,ïáàa Bì÷Bñì(d `w mildz) rxd oeyl xtqnd iabl §§¨¤¤§¦¨¨

,'úéîöà BúBà'oeyl xacna wqer df weqt ,lirl x`azdy itke ©§¦
.rxd,íúä áéúëe(bp b) dki` zlibnaïáà eciå éiç øBaá eúîö' §¦¨¨¨§©©¨©©¤¤
,'éaie`x ,rxd oeyl xtqnd `ede ,eze` mizinvny eze`y epiide ¦

.mipa` ea [jilydl-] zFCil§©
ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàåøîà ,òøä ïBL §¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¨©

àeä Ceøa LBãwä,eilrøîàpL ,íìBòa øeãì ïéìBëé àeäå éðà ïéà ©¨¨¥£¦¨§¦¨¨¨¤¤¡©
(d `w mildz)ìî'áçøe íéðéò dáb úéîöà BúBà eäòø øúqá éðL §¨§¦©¥¤¥¥©§¦§©¥©¦§©

àì Bzà' àlà ,'ìëeà àì Búà' éø÷éz ìà ,'ìëeà àì Búà ááì¥¨ŸŸ¨©¦§¥ŸŸ¨¤¨¦Ÿ
,'ìëeàd`ian .mlera ezi` xecl leki `ed jexa yecwd oi`y ¨

:df weqt zyxca zxg` oeyl `xnbddì éðúîc àkéàåyie - §¦¨§©§¥¨
ef `xnin mipeyyçeøä éqb ìòweqt eze`a ixdy ,de`b ilra - ©©¥¨©

lra epiid 'mipir dab'e ,'lkE` `l Fz` aal agxE mipir DaB' xn`p§©¥©¦§©¥¨Ÿ¨
xecl leki epi`y `ed jexa yecwd xne` eilre ,zenx eipiry de`b

.mlera ezi`
ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàøîBà ,òøä ïBL ¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¥

äzàå ,äìòîìî åéìò éðà ,ípäéb [ìL øNì] àeä Ceøa LBãwä©¨¨§©¤¥¦Ÿ£¦¨¨¦§©§¨§©¨
epðeãð ,ähîlî åéìò,eyiprdl ,cgia eze` oecp -øîàpLkw my) ¨¨¦§©¨§¤¤¤¡©

(c'õç' ïéà ,'íéîúø éìçb íò íéðeðL øBaâ évç'weqta xen`d ¦¥¦§¦¦©£¥§¨¦¥¥
ì àlàïBL,rxdøîàpL(f h dinxi)ì èeçL õçøaã äîøî íðBL ¤¨¨¤¤¡©¥¨§¨¦§¨¦¥

mFlW eitA,'FAx` miUi FAxwaE xAci Edrx z`'øBab' ïéàåxen`d §¦¨¤¥¥§©¥§¦§¨¦¨§§¥¦
weqtaøîàpL àeä Ceøa LBãwä àlà(bi an diryi)øBaâk 'ä' ¤¨©¨¨¤¤¡©§¦
,'àöée.ípäéb eðééä 'íéîúø éìçb' ¥¥©£¥§¨¦©§¥¦Ÿ

ì éøtñî ìL Búðwz äî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàíà ,òøä ïBL ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©©¨¨¤§©§¥¨¨¨¦
øîàpL ,äøBza ÷Bñòé ,àeä íëç ãéîìz(c eh ilyn)ì àtøî'ïBL ©§¦¨¨©£©¨¤¤¡©©§¥¨

ì' ïéàå ,'íéiç õòì àlà 'ïBLì èeçL õç' øîàpL ,òøä ïBLíðBL ¥©¦§¥¨¤¨¨¨¨¤¤¡©¥¨§¨
,'xAc dnxnøîàpL ,äøBz àlà '[íéiç] õò' ïéàå(gi b my)õò' ¦§¨¦¥§¥¥©¦¤¨¨¤¤¡©¥

,'da íé÷éæçnì àéä íéiçoeyll '`txn'd `ed dxez cenily ixd ©¦¦©©£¦¦¨
.rxdìétLé ,àeä õøàä íò íàåz`,Bzòc,d`bzi `leøîàpL §¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©

miIg ur oFWl `Rxn' weqt eze` jynda,'çeøa øáL da óìñå ©§¥¨¥©¦§¤¤¨¤¤§©
,rxd oeyl xacn `edy jka epeyl z` drhde sliqy in ,xnelk

`ly dwlql utge.egex z` xeayi ,cer ea `dzéaøa àçà éaø©¦£¨§©¦
àðéðçe wleg,øîBàxak m`øtéñ,rxd oeyl mc`d,äðwz Bì ïéà £¦¨¥¦¥¥©¨¨

øîàpL ,Lãwä çeøa ãåc Búøk øákL(c ai) mildza'ä úøëé' ¤§¨§¨¨¦§©©Ÿ¤¤¤¡©©§¥
ì úB÷ìç éúôN ìk,'úBìãb úøaãî ïBLweqriy jka owezi `le ¨¦§¥£¨¨§©¤¤§Ÿ

.ezrc z` lityi e` dxezaàlà,yexcl yi jkBúðwz äîmc` ly ¤¨©©¨¨
ì éãéì àáé àlL,äøBza ÷Bñòé àeä íëç ãéîìz íà ,òøä ïBL ¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨¨¨¦©§¦¨¨©£©¨

ìétLé àeä õøàä íò íàåz`øîàpL ,BzòcmiIg ur oFWl `Rxn' §¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©©§¥¨¥©¦
.'çeøa øáL da óìñå§¤¤¨¤¤§©

ìàòîLé éaø éác àðziax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyiì øtñîä ìkúBðBò ìécâî ,òøä ïBLzepeerl mxeb - ¨©§©¥¨¨¨©§¦£

milecbìL ãâðkúBøéáò Lody ,zexengéeléâå íéáëBk úãBáò §¤¤¨Ÿ£¥£©¨¦§¦
.íéîc úeëéôLe úBéøò,miweqtdn z`f cenll yieàëä áéúkiabl £¨§¦¨¦§¦¨¨

(my mildz) rxd oeylì'úãBáòa áéúëe ,'úBìãb úøaãî ïBL ¨§©¤¤§Ÿ§¦©£©
,íéáëBkjexa yecwd iptl epiax dyn xn` lbra l`xyi e`hgyk ¨¦
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oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

åàöú ìàewll zaya Ð.hïåùàø åéìùácxei eily did cxil ond ligzdyk Ð

,'ebe "lhd zaky dzid xwaae 'ebe eilyd lrze axra idie" :(fh zeny) aizkck ,enr

.xzei ee`zd daexn onf xg`leïøàô øáãîá.milbxn dyrn Ðíöò ìù.mipiy Ð

éñåé äîå êì ïúé äîêì ó.rxd oeyl xtqz `ly ,dxiny `ed jexa yecwd cer Ð

øéáâð åððåùìì íéøîåàäin" xne`y ink Ð

.xwira mixtekc ,"epl oec`èìçåî òøåöîì
Ð dhilg oeyl mbxznc "zinv`" `nl` Ð

.zrxv epiidìëåà àì åúåà`xw i`da Ð

."edrx xzqa ipyln" :aizk lirléñâ ìò
çåøä`xw i`dac ,`cqg axc `dl Ð

."mipir dab" :inp aizk "lke` `l eze`"c

åððåãð.opiqxb Ðäá óìñå,da sleqy in Ð

xeayi Ð cer ea `dz `ly ,dwlql utge

.egexåúøë.zxk oeyl Ðà÷ôî åäééðéî éä
edlek jkld ,"zelecb" aizk edleka `d Ð

.ez`éàúéìú àðùéì,likxd oeyl df Ð

el zelbl exiagl mc` oia ziyily `idy

.ceqåøîåàìdaixn jezny .envr likxl Ð

oibxede ,df z` df oibxed mipyd oia zltepy

kxd z` mcd il`eb.eci lr `a bxddy li

äéðùéìá úééî éòáãzehy ixaca weqri Ð

.dlapeäéðùéìá ééç éòáã.dxeza weqri Ð

àéðìô éá àøåðlke ,`ed xiyr :rnync Ð

.oiliyaz lyal eziaa y` ievn dryééåìâ
àåä àîìòá àúìéîdxne` epi`e li`ed Ð

oiywany oze`l dlbn `l` ,rxd oeyla

.ipelt zial ekl :xe`äøî éôàá àøîàúéîã
.eilr xne`d ipta dxne` lbxndy Ð

éøåçàì éúøæçå,ixeg` cenri in ze`xl Ð

e`l ,`nl` .dxne` ip` milrad ipta s`y

m`y :`pixg` `pyil .`aiyg `yia `pyil

`l Ð ok zxn` dnl :exn`e milrad e`a

mdipta `l` ,izxn` `l xn`l ia izxfg

.iziced
àøîàúéîã
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l̀
jiiy][mcewd cenrlìà,itx "epnn" ixwz l` :yexit Ð epnn `l` epnn ixwz

llk silgn epi`e ,oiyebc dxezay ."epnn" lky ,ok epi`e .ybc "epnn" `l`

.dgil qp `le :`l` ,o`k aizk oi` "dgil qp `le" :ixtiqa epivn oke !dfa df

ååàúä.i"yx ,eilyd mdl wqt `ly rnyn ,xzei ee`zd :i"yx yxit Ð de`z

mdl wqty :yxit `xw sqei epiax axde

ee`zd eaxwa xy` seqtq`de ,oey`x eilyd

mdl cxie eily mdl did `ly itl ,de`z

.ipy eilyøîàåz`f aizkc i`n yiwl yix

Ð rx my `iven zxez rxevnd zxez didz

yix `dc ,"xn`e" opiqxb `le ,opiqxb "xn`"

.lirl llk xn` `l yiwl

àðùéìiyily oeyl :i"yx yxit Ð i`zilz

iz`vn ip`e .ceq dlbn likx ly

yecwd dtiwdy Ð i`zilz `pyil :aezk

,xya ly zg`e mvr ly zg` `ed jexa

.mkeza iyily `ede

o`kn][`ad cenrl jiiyìë`zlin

da zil `zlz it`a `xn`zinc

i`dk oebk :yexit Ð `yia `pyil meyn

`lc rnyinl `ki`c ,"ipelt ia `xep"c `peb

`ed m` la` .`yia `pyil meyn dxn`

did elit` Ð exiag lr xehpw xac xn`

.`yia `pyil meyn dia zi` eipta dxne`

èðáà`kid` Ð ald xedxd lr xtkn

ly xebg enk `ed hpa`e .`zi`c

didy yxcna inp `zi`e .c`n dkex` yy

ly al cbpk minrt izy eiaiaq etiwn odkd

.mc`
ezwfgae
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íéðL .eøéúBiå "eøéúBú ìà" ,eàöéå "eàöú ìà"¯åéìNa ©¥§§¨§©¦©¦§©¦¦§¨
ïBLàø åéìNa ;éðL åéìNáe ,ïBLàø¯ìò íëzáLa" ¦¦§¨¥¦¦§¨¦§¦§§¤©

éðL åéìNa ;"øNaä øéñ¯."Baø÷a øLà óñôñàäå" ¦©¨¨¦§¨¥¦§¨©©§ª£¤§¦§
ìâòa¯ïøàt øaãîa .déúéàãk¯éaø øîà .déúéàãk ¨¥¤¦§¦¥§¦§¨¨¨¦§¦¥¨©©¦

ïzi äî" :áéúëc éàî ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¥¤¦§¨©¦§¦©¦¥
éñi äîe Eìì Cì óCeøa LBãwä Bì øîà ?"äiîø ïBL §©Ÿ¦¨¨§¦¨¨©©¨¨

lì àeä,ìheî äzàå íéôe÷æ íãà ìL åéøáà ìk :ïBL ©¨¨¥¨¨¤¨¨§¦§©¨¨
,ãBò àìå ,íéðôaî äzàå õeçaî íãà ìL åéøáà ìk̈¥¨¨¤¨¨¦©§©¨¦¦§¦§Ÿ
úçàå íöò ìL úçà ,úBîBç ézL Eì ézôwäL àlà¤¨¤¦©§¦§§¥©©¤¤¤§©©

éñi äîe Eì ïzi äî ,øNa ìLì Cì óøîà ?äiîø ïBL ¤¨¨©¦¥§©Ÿ¦¨¨§¦¨¨©
ì øtñîä ìk :àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaøïBL ©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨

òøä¯ìì eøîà øLà" :øîàpL ,øwéòa øôk eléàkeððL ¨©§¦¨©©¦¨¤¤¡©£¤¨§¦§Ÿ¥
ïa éñBé éaø øîàå ."eðì ïBãà éî eðzà eðéúôN øéaâð©§¦§¨¥¦¨¦¨¨§¨©©¦¥¤

ì øtñîä ìk :àøîéæòøä ïBL¯,åéìò íéàa íéòâð ¦§¨¨©§©¥¨¨©§¨¦¨¦¨¨
ìî" :øîàpLáéúëe ,"úéîöà BúBà eäòø øúqá éðL ¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥©§¦§¦

ïéa ïéà :ïðúe ,ïéèeìçì :ïðéîbøúîe ,"úúéîöì" :íúä̈¨¦§¦ª§©§§¦©©£¦§©¥¥
øîà .äîéøôe äòéøt àlà èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî§¨§¨¦§¨§¨¤¨§¦¨§¦¨¨©
?"òøBöîä úøBz äéäz úàæ" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø¥¨¦©¦§¦Ÿ¦§¤©©§¨
,Lé÷ì Léø øîàå .òø íL àéöBî ìL BúøBz äéäz úàæŸ¦§¤¨¤¦¥©§¨©¥¨¦

lä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì àìa Lçpä CMé íà" :áéúëc éàîúBöa÷úî àáì ãéúòì ?"ïBL ©¦§¦¦¦Ÿ©¨¨§Ÿ¨©§¥¦§§©©©¨¤¨¦¨Ÿ¦§©§
äzà ,ìëBàå óøBè áàæ ,ìëBàå ñøBc éøà :úBøîBàå ,Lçð ìöà úBàáe úBiçä ìk¯äî ¨©©¨¥¤¨¨§§£¦¥§¥§¥¥§¥©¨©

lä ìòáì ïBøúi äî éëå :íäì øîBà ?Eì Lé äàðäì øtñîä ìk :Lé÷ì Léø øîàå ?ïBLïBL £¨¨¥§¥¨¤§¦©¦§§©©©¨§¨©¥¨¦¨©§©¥¨
òøä¯ìe íäét íéîLá ezL" :øîàpL ,íéîMì ãò úBðåò ìécâîøîà ."õøàa Cìäz íðBL ¨©©§¦£Ÿ©©¨©¦¤¤¡©©©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤¨©

ì øtñîä ìk :àá÷eò øî øîà àcñç áøòøä ïBL¯BúBà" :àëä áéúk ,ïáàa Bì÷Bñì éeàø ©¦§¨¨©¨§¨¨©§©¥¨¨©¨§§§¤¤§¦¨¨
îöàì øtñîä ìk :àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàå ."éa ïáà eciå éiç øBaá eúîö" :íúä áéúëe ,"úéòøä ïBL¯LBãwä øîà ©§¦§¦¨¨¨§©©©©©¤¤¦§¨©©¦§¨¨©¨§¨¨©§©¥¨¨©¨©©¨

ìî" :øîàpL ,íìBòa øeãì ïéìBëé àeäå éðà ïéà :àeä Ceøa,"ìëeà àì Búà ááì áçøe íéðéò dáb úéîöà BúBà eäòø øúqá éðL ¨¥£¦§§¦¨¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥©§¦§©¥©¦§©¥¨ŸŸ¨
ìk :àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà .çeøä éqb ìò dì éðúîc àkéàå ."ìëeà àì Bzà" :àlà "ìëeà àì BúBà" éø÷éz ìà©¦§¥Ÿ¨¤¨¦Ÿ¨§¦¨§©§¥¨©©¥¨©¨©©¦§¨¨©¨§¨¨

ì øtñîäòøä ïBL¯íéðeðL øBaâ évç" øîàpL ,epðeãð ähîlî åéìò äzàå äìòîìî åéìò éðà :ípäébì àeä Ceøa LBãwä øîBà ©§©¥¨¨©¥©¨¨©¥¦¨£¦¨¨¦§©§¨§©¨¨¨¦§©¨§¤¤¤¡©¦¥¦§¦
ì àlà õç ïéà ,"íéîúø éìçb íòì èeçL õç" :øîàpL ,ïBL'ä" :øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà øBaâ ïéàå ,"øaã äîøî íðBL ¦©£¥§¨¦¥¥¤¨¨¤¤¡©¥¨§¨¦§¨¦¥§¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©

ì éøtñî ìL Búðwz äî :àðéðç éaøa àîç éaø øîà .ípäéb eðééä íéîúø éìçb ,"àöé øBabkàeä íëç ãéîìz íà ?òøä ïBL¯ ©¦¥¥©£¥§¨¦©§¥¦¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©©¨¨¤§©§¥¨¨©¦©§¦¨¨
ì àtøî" :øîàpL ,äøBza ÷Bñòéì ïéàå ,"íéiç õò ïBLì àlà ïBLì èeçL õç" :øîàpL ,òøä ïBL,äøBz àlà õò ïéàå ,"íðBL ©£©¨¤¤¡©©§¥¨¥©¦§¥¨¤¨¨¨©¤¤¡©¥¨§¨§¥¥¤¨¨

àeä õøàä íò íàå ;"da íé÷éæçnì àéä íéiç õò" :øîàpL¯."çeø øáL da óìñå" :øîàpL ,Bzòc ìétLééaøa àçà éaø ¤¤¡©¥©¦¦©©£¦¦¨§¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©§¤¤¨¤¤©©¦©¨§©¦
øtéñ :øîBà àðéðç¯ì úB÷ìç éúôN ìk 'ä úøëé" :øîàpL ,Lãwä çeøa ãåc Búøk øákL ,äðwz Bì ïéà,"úBìãb úøaãî ïBL £¦¨¥¦¥¥©¨¨¤§¨§¨¨¦§©©Ÿ¤¤¤¡©©§¥¨¦§¥£¨¨§©¤¤§Ÿ

ì éãéì àáé àlL Búðwz äî àlààeä íëç ãéîìz íà ?òøä ïBL¯àeä õøàä íò íàå ,äøBza ÷Bñòé¯:øîàpL ,Bzòc ìétLé ¤¨©©¨¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨¨©¦©§¦¨¨©£©¨§¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©
ì øtñîä ìk :ìàòîLé éaø éác àðz ."çeø øáL da óìñå"òøä ïBL¯ìL ãâðk úBðåò ìécâîúBéøò éeléâå äøæ äãBáò ,úBøéáò L §¤¤¨¤¤©¨¨§¥©¦¦§¨¥¨©§©¥¨¨©©§¦£Ÿ§¤¤¨£¥£¨¨¨§¦£¨

ì" :àëä áéúk ;íéîc úeëéôLe:áéúk úBéøò éeléâa ,"äìãb äàèç äfä íòä àèç àpà" :äøæ äãBáòa áéúëe ,"úBìãb úøaãî ïBL §¦¨¦§¦¨¨¨§©¤¤§Ÿ§¦©£¨¨¨¨¨¨¨¨©©¤£¨¨§Ÿ¨§¦£¨§¦
éàå"."àNpî éðåò ìBãb" :áéúk íéîc úeëéôLa ,"úàfä äìãbä äòøä äNòà C¯!ézøz àîéà ,"úBìBãb"¯?à÷tî eäéépéî éä §¥¤¡¤¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ¦§¦¨¦§¦¨£Ÿ¦¦§§¥¨©§¥¥¦©§©§¨

ì :éøîà àáøòîac éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .BøîBàìå Bìa÷îìå Bøtñîì âøBä ,éàúéìz ìéè÷ éàúéìz ïBLúåî" :áéúë §©§§¨¨§¦¨§¦¨¥¨¥§¦¨¥¥©§©§§©§©§§¨§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦¨¤
ì ãéa íéiçålì ãé Lé éëå ,"ïBLì óà ,äúéîî ãi äî :Eì øîBì ?ïBLóà ,dì Ceîña àlà äúéîî äðéà ãi äî éà .äúéîî ïBL §©¦§©¨§¦¥©©¨©§©©§¦¨©¨§¦¨¦©©¥¨§¦¨¤¨§¨¨©

ìì èeçL õç" :øîBì ãeîìz ?dì Ceîña àlà äúéîî äðéà ïBLì óà ,änà íéMîçå íéòaøà ãò õç äî éà ."íðBLãò ïBL ¨¥¨§¦¨¤¨§¨¨©§©¥¨§¨¦©¥©©§¨¦©£¦¦©¨©¨©
ìe íäét íéîLá ezL" :øîBì ãeîìz ?änà íéMîçå íéòaøàõç" ,"íäét íéîLá ezL" áéúëc øçàî éëå ."õøàa Cìäú íðBL ©§¨¦©£¦¦©¨©§©©©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤§¦¥©©¦§¦©©¨©¦¦¤¥

ì èeçL?éì änì "íðBL¯ì èeçL õç" :áéúëc øçàî éëå .õçk ìéè÷c ,ïì òîLî÷ àäì ãéa íéiçå úåî" ,"íðBLänì "ïBL ¨§¨¨¨¦¨¨©§©¨§¨¥§¥§¦¥©©¦§¦¥¨§¨¨¤§©¦§©¨¨¨
?éì¯íéiç éòác :àáø øîàc ,àáøãëì¯äúéî éòác ,déðMéìa¯øîàc ïBâk :øîà àáø ?àLéa àðMéì éîc éëéä .déðMéìa ¦§¦§¨¨§¨©¨¨§¨¥©¦§¦¨¥§¨¥¦¨§¦¨¥¥¦¨¥¦¨¨¦¨¨¨£©§§¨©

àëéä" :øîàc ,àLéa àðMéìa ÷étîc àlà !àeä àîìòa àúléî ééelb ?ãéáò à÷ éàî :ééaà déì øîà ."àéðìt éa àøeð àkéà"¦¨¨¥§¨§¨£©¥©©¥©¨¨¥¦¥¦§¨§¨§¨¤¨§©¥§¦¨¨¦¨§¨©¥¨
døî étàa àøîàúéîc àúléî ìk :äaø øîà ."àéðìt éa àlà àøeð çkzLî¯ìk :déì øîà .àLéa àðMéì íeMî da úéì ¦§©©¨¤¨¥§¨§¨£©©¨¨¦§¨§¦§©§¨§©¥¨¨¥¨¦¦¨¨¦¨£©¥¨

øîà .éøBçàì ézøæçå øác ézøîà àì éîiî :éñBé éaø øîàc ,éì àøéáñ éñBé éaøk àðà :déì øîà !àLéa àðMéìå àtöeç ,ïkL¤¥§¨§¦¨¨¦¨£©¥£¨§©¦¥§¦¨¦§¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨©§¦¨¨§¨©§¦©£©¨©
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ערכין.  פרק שלישי - יש בערכין דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

l`xyil epiax dyn xn`yeàöz ìà,zaya ond z` hewll ©¥§
'dl mFId zAW iM mFId Edlk` dWn xn`Ie' (dk fh zeny) xn`py©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©¦©¨©©

elewa erny `le ,'dcVA Ed`vnz `l mFId,eàöiåfh my) xn`py ©Ÿ¦§¨ª©¨¤©¥§
mdl xn` oke .'E`vn `le hwll mrd on E`vi iriaXd mFIA idie' (fk©§¦©©§¦¦¨§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨

epiax dyneøéúBz ìàdWn xn`Ie' (hi fh my) xn`py ,ondn ©¦©Ÿ¤Ÿ¤
weqta xn`py ,elewa erny `le ,'xwA cr EPOn xzFi l` Wi` mdl £̀¥¤¦©¥¦¤©Ÿ¤

dWn l` ErnW `le' `adeøéúBiåmirlFY mxIe xwA cr EPOn miWp` §Ÿ¨§¤Ÿ¤©¦£¨¦¦¤©Ÿ¤©¨ª¨¦
.'dWn mdlr svwIe W`aIe©¦§©©¦§Ÿ£¥¤Ÿ¤
:zx`ane `xnbd dkiynnåéìNáe ïBLàø [åéìNa] ,'åéìNa íéðL'§©¦¦§¨¦§¨¦¦§¨

éðL.eilyd z` 'd mdl ozpy minrtd izya -ïBLàø åéìNamcew - ¥¦¦§¨¦
Exn`Ie' (b fh my) xn`py ,dpey`xd mrta eilyd mdl ozipy©Ÿ§

mixvn ux`A 'd cia EpzEn oYi in l`xUi ipA mdl`ìò eðzáLa £¥¤§¥¦§¨¥¦¦¥¥§©§¤¤¦§©¦§¦§¥©
øNaä øéñdGd xAcOd l` Epz` mz`vFd iM raUl mgl Eplk`A ¦©¨¨§¨§¥¤¤¨Ÿ©¦¥¤Ÿ¨¤©¦§¨©¤

cgie ,ond z` 'd mdl cixed f`e ,'arxA dGd ldTd lM z` zindl§¨¦¤¨©¨¨©¤¨¨¨
(bi fh my) xn`py ,eilyd dler did enrelVd lrYe axra idie'©§¦¨¤¤©©©©§¨

e .'dpgOl aiaq lHd zakW dzid xwAaE dpgOd z` qkYeåéìNa ©§©¤©©£¤©Ÿ¤¨§¨¦§©©©¨¦©©£¤¦§¨
éðLee`zd eily mdl didy s`y ,dipyd mrta eilyd cxiy mcew - ¥¦

(c `i xacna) xn`py ,xya xzei mdl didiyøLà óñôñàäå'§¨©§ª£¤
Baø÷aEplk`i in Exn`Ie l`xUi ipA mB EMaIe EaWIe de`Y EE`zd §¦§¦§©©£¨©¨ª©¦§©§¥¦§¨¥©Ÿ§¦©£¦¥

(`l `i my) xn`py ,dipyd mrta eilyd z` 'd mdl ozp f`e .'xUÄ¨
.'dpgOd lr WHIe mId on mielU fbIe 'd z`n rqp gExe'§©¨©¥¥©¨¨©§¦¦©¨©¦Ÿ©©©£¤

:zx`ane `xnbd dkiynndéúéàãk 'ìâòa',miweqta yxetnk - ¨¥¤¦§¦¥
`edy l`xyil d`xp did zixad zegel z` cixedl dyn dlryky
xW` l`xUi Lidl` dN`' exn`e lbrd z` eyre ,`ealn xg`n¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥£¤

.(c al zeny) 'mixvn ux`n LElrddéúéàãk 'ïøàt øaãîa'- ¤¡¥¤¤¦§¨¦§¦§©¨¨¦§¦¥
z` e`ived l`xyi ux`n milbxnd exfg xy`ky ,miweqta yxetnk
,ux`l zelrl evx `le l`xyi ipa mb mdnr ekae ,drx ux`d zaic
xacna) 'ilFwA ErnW `le minrR xUr df iz` EQpie' mdilr 'd xn`e©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§§¦

.(ak ci
:rxd oeyl oer xneg oipra zeyxc dnk d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

áéúëc éàî ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBéyexit `ed dn - ¨¨¦©¦¥¤¦§¨©¦§¦
(b kw mildz) weqtdéñi äîe Eì ïzé äî'ì Cì ó.'äiîø ïBLjk ©¦¥§©Ÿ¦¨¨§¦¨

lì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàìL åéøáà ìk ,ïBLdíéôe÷æ íãà- ¨©©¨¨©¨¨¥¨¨¤¨¨§¦
,micneråeli`ìèeî äzàe ,dtd jeza akey -íãà ìL åéøáà ìk §©¨¨¨¥¨¨¤¨¨
mi`xpézL Eì ézôwäL àlà ,ãBò àìå ,íéðôaî äzàå ,õeçaî¦©§©¨¦¦§¦§Ÿ¤¨¤¦©§¦§§¥
úBîBçdneg ,lw xeaicd didi `ly ,dxinyl,íöò ìL úçàod ©©¤¤¤

,oeyld z` zetiwnd mipiydådneg,øNa ìL úçà,miztyd od §©©¤¨¨
ok m`eEl ïzi äî`ed jexa yecwdéñBi äîeì ,Cì óäiîø ïBL- ©¦¥§©¦¨¨§¦¨

.rxd oeyl ixtqz `ly dxiny cer
ì øtñîä ìk ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,òøä ïBL ¨©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨¨¨

`ed ixdøwéòa øôk eléàk,`ed jexa yecwa -øîàpL(d ai my) §¦¨©¨¦¨¤¤¡©
ìì eøîà øLà','eðì ïBãà éî eðzà eðéúôN øéaâð eððLepiide £¤¨§¦§Ÿ¥©§¦§¨¥¦¨¦¨¨

eli`k ,rxd oeyl xacl mztye mpeyl z` mixiabnd mze`y
.mdilr oec` `ed jexa yecwd oi`y ,'epl oec` in' mixne`åcer §

ì øtñîä ìk ,àøîéæ ïa éñBé éaø øîà,òøä ïBLy`ed eyperíéòâð ¨©©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨¨¨§¨¦
øîàpL ,åéìò íéàa(d `w my)ìî','úéîöà BúBà eäòø øúqá éðL ¨¦¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥©§¦

ezinviy `ed eyper ,xzqa edrx lr rxd oeyl xne`dy epiide
.eze`åc enk `ed dznvd ly xe`iad,íúä áéúëzia zxikn iabl §§¦¨¨

`l xW` xirA xW` ziAd mwe' (l dk `xwie) dneg ztwen xira§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ
dngúúéîvì,'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTlådaizd z` Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§

'zezinvl'ïðéîbøúîqelwpe` mbxiz -ïðúe ,'ïéèeìçì'dpyna §¨§§¦©©£¦§©
(:g dlibn)äòéøt àlà èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéa ïéà'¥¥§¨§¨¦§¨§¨¤¨§¦¨
,'äîéøôely mebxzd `edy ,'hlgen' iexw `nh rxevny ixd §¦¨

,'zinv` FzF`' rxd oeyl xne`dy weqtd yexit edfe ,dznvd©§¦
.`nh rxevn didiy

mi`a mirbp rxd oeyl xacndy jkl sqep xewn d`ian `xnbd
:eilráéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà`xwie) weqtdn yexcl yi dn - ¨©¥¨¦©¦§¦
(a ci,'òøönä úøBz äéäz úàæ'xn`p eli`k df ixdäéäz úàæ Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈Ÿ¦§¤

,òø íL àéöBî ìL BúøBzmy `ivede rxd oeyl xaicy zngny ¨¤¦¥¨
.zrxva dwl ,zeixad lr rx

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàå(`i i zldw)àBìa Lçpä CMé íà' §¨©¥¨¦©¦§¦¦¦Ÿ©¨¨§
lä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì'ïBLúBiçä ìk úBöa÷úî àáì ãéúòì , ¨©§¥¦§§©©©¨¤¨¦¨Ÿ¦§©§¨©©

úBøîBàå ,Lçð ìöà úBàáe,elóøBè áàæ ,ìëBàå ñøBc éøà ¨¥¤¨¨§§£¦¥§¥§¥¥
,ìëBàåeli`e ,d`pd mdl yieEì Lé äàðä äî ,äzàdz`y dna §¥©¨©£¨¨¤§

.mxya z` lke` jpi` ixde ,mze` zinne zeixad z` yiknøîBà¥
íäì,ygpdïBøúi äî éëåyi zlrez dn -lä ìòáìïBLmc`l - ¨¤§¦©¦§§©©©¨

itec lihn `edy jka dpdp epi` `ed mb ixde ,rxd oeyl xacnd
.zeixaa

ì øtñîä ìk ,Lé÷ì Léø øîàå,íéîMì ãò úBðBò ìécâî ,òøä ïBL §¨©¥¨¦¨©§©¥¨¨¨©§¦£©©¨©¦
øîàpL(h br mildz)ìe íäét íéîMá ezL'.'õøàa Cìäz íðBL ¤¤¡©©©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤

ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàéeàø òøä ïBL ¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¨
,àëä áéúk ,ïáàa Bì÷Bñì(d `w mildz) rxd oeyl xtqnd iabl §§¨¤¤§¦¨¨

,'úéîöà BúBà'oeyl xacna wqer df weqt ,lirl x`azdy itke ©§¦
.rxd,íúä áéúëe(bp b) dki` zlibnaïáà eciå éiç øBaá eúîö' §¦¨¨¨§©©¨©©¤¤
,'éaie`x ,rxd oeyl xtqnd `ede ,eze` mizinvny eze`y epiide ¦

.mipa` ea [jilydl-] zFCil§©
ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàåøîà ,òøä ïBL §¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¨©

àeä Ceøa LBãwä,eilrøîàpL ,íìBòa øeãì ïéìBëé àeäå éðà ïéà ©¨¨¥£¦¨§¦¨¨¨¤¤¡©
(d `w mildz)ìî'áçøe íéðéò dáb úéîöà BúBà eäòø øúqá éðL §¨§¦©¥¤¥¥©§¦§©¥©¦§©

àì Bzà' àlà ,'ìëeà àì Búà' éø÷éz ìà ,'ìëeà àì Búà ááì¥¨ŸŸ¨©¦§¥ŸŸ¨¤¨¦Ÿ
,'ìëeàd`ian .mlera ezi` xecl leki `ed jexa yecwd oi`y ¨

:df weqt zyxca zxg` oeyl `xnbddì éðúîc àkéàåyie - §¦¨§©§¥¨
ef `xnin mipeyyçeøä éqb ìòweqt eze`a ixdy ,de`b ilra - ©©¥¨©

lra epiid 'mipir dab'e ,'lkE` `l Fz` aal agxE mipir DaB' xn`p§©¥©¦§©¥¨Ÿ¨
xecl leki epi`y `ed jexa yecwd xne` eilre ,zenx eipiry de`b

.mlera ezi`
ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàøîBà ,òøä ïBL ¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¥

äzàå ,äìòîìî åéìò éðà ,ípäéb [ìL øNì] àeä Ceøa LBãwä©¨¨§©¤¥¦Ÿ£¦¨¨¦§©§¨§©¨
epðeãð ,ähîlî åéìò,eyiprdl ,cgia eze` oecp -øîàpLkw my) ¨¨¦§©¨§¤¤¤¡©

(c'õç' ïéà ,'íéîúø éìçb íò íéðeðL øBaâ évç'weqta xen`d ¦¥¦§¦¦©£¥§¨¦¥¥
ì àlàïBL,rxdøîàpL(f h dinxi)ì èeçL õçøaã äîøî íðBL ¤¨¨¤¤¡©¥¨§¨¦§¨¦¥

mFlW eitA,'FAx` miUi FAxwaE xAci Edrx z`'øBab' ïéàåxen`d §¦¨¤¥¥§©¥§¦§¨¦¨§§¥¦
weqtaøîàpL àeä Ceøa LBãwä àlà(bi an diryi)øBaâk 'ä' ¤¨©¨¨¤¤¡©§¦
,'àöée.ípäéb eðééä 'íéîúø éìçb' ¥¥©£¥§¨¦©§¥¦Ÿ

ì éøtñî ìL Búðwz äî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàíà ,òøä ïBL ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©©¨¨¤§©§¥¨¨¨¦
øîàpL ,äøBza ÷Bñòé ,àeä íëç ãéîìz(c eh ilyn)ì àtøî'ïBL ©§¦¨¨©£©¨¤¤¡©©§¥¨

ì' ïéàå ,'íéiç õòì àlà 'ïBLì èeçL õç' øîàpL ,òøä ïBLíðBL ¥©¦§¥¨¤¨¨¨¨¤¤¡©¥¨§¨
,'xAc dnxnøîàpL ,äøBz àlà '[íéiç] õò' ïéàå(gi b my)õò' ¦§¨¦¥§¥¥©¦¤¨¨¤¤¡©¥

,'da íé÷éæçnì àéä íéiçoeyll '`txn'd `ed dxez cenily ixd ©¦¦©©£¦¦¨
.rxdìétLé ,àeä õøàä íò íàåz`,Bzòc,d`bzi `leøîàpL §¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©

miIg ur oFWl `Rxn' weqt eze` jynda,'çeøa øáL da óìñå ©§¥¨¥©¦§¤¤¨¤¤§©
,rxd oeyl xacn `edy jka epeyl z` drhde sliqy in ,xnelk

`ly dwlql utge.egex z` xeayi ,cer ea `dzéaøa àçà éaø©¦£¨§©¦
àðéðçe wleg,øîBàxak m`øtéñ,rxd oeyl mc`d,äðwz Bì ïéà £¦¨¥¦¥¥©¨¨

øîàpL ,Lãwä çeøa ãåc Búøk øákL(c ai) mildza'ä úøëé' ¤§¨§¨¨¦§©©Ÿ¤¤¤¡©©§¥
ì úB÷ìç éúôN ìk,'úBìãb úøaãî ïBLweqriy jka owezi `le ¨¦§¥£¨¨§©¤¤§Ÿ

.ezrc z` lityi e` dxezaàlà,yexcl yi jkBúðwz äîmc` ly ¤¨©©¨¨
ì éãéì àáé àlL,äøBza ÷Bñòé àeä íëç ãéîìz íà ,òøä ïBL ¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨¨¨¦©§¦¨¨©£©¨

ìétLé àeä õøàä íò íàåz`øîàpL ,BzòcmiIg ur oFWl `Rxn' §¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©©§¥¨¥©¦
.'çeøa øáL da óìñå§¤¤¨¤¤§©

ìàòîLé éaø éác àðziax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyiì øtñîä ìkúBðBò ìécâî ,òøä ïBLzepeerl mxeb - ¨©§©¥¨¨¨©§¦£

milecbìL ãâðkúBøéáò Lody ,zexengéeléâå íéáëBk úãBáò §¤¤¨Ÿ£¥£©¨¦§¦
.íéîc úeëéôLe úBéøò,miweqtdn z`f cenll yieàëä áéúkiabl £¨§¦¨¦§¦¨¨

(my mildz) rxd oeylì'úãBáòa áéúëe ,'úBìãb úøaãî ïBL ¨§©¤¤§Ÿ§¦©£©
,íéáëBkjexa yecwd iptl epiax dyn xn` lbra l`xyi e`hgyk ¨¦
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למשך סעמוד קנס



קנ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oikxr(iyiy meil)

:opax zhiya zwtzqn `xnbd .ynegeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
,daiyidïðaødpwn dcy ziict iabl ef dey dxifb ecnl `ly ©¨¨

,ycwddnm`däåL äøéæb eäì úéàef dey dxifb ecnl - ¦§§¥¨¨¨
,mdizeaxndéì ïé÷tîedecnly `l` -ìoipr,LîBçdcya enky ©§¦¥§¤

dpwn dcya s` ,yneg siqedl jixv dcet envr yicwndyk dfeg`
,okäåL äøéæb eäì úéì àîìc Bàdxifb llk mixaeq oi` `ny e` - ¦§¨¥§§¥¨¨¨

,ef deyLîBçì eäì úéìå.dpwn dcya yneg yiy mixaeq mpi`e - §¥§§¤
:wtqd z` hyet `axeäì úéì àøazñî ,àáø øîàxazqn - ¨©¨¨¦§©§¨¥§

ecnl `l opaxyäåL äøéæbixdy ,llk efàðîçø élbcîdlibyn - §¥¨¨¨¦§©¥©£¨¨
oic aezkdLîBçl ,zenewn ipyaå äfeçà äãN éablLéc÷î éaâ ¤©¥§¥£¨§©¥©§¦

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL déì eåä ,Búéamiaezk ipy o`k yi ixd - ¥£¥§¥§¦©¨¦§¤¨
,oic eze` z` micnlndaä ïéáeúë éðL ìëåïéãnìî ïéà ,ãçàk ïéà §¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

.xg` mewnl df oicåmbøîàc ïàîìcg`k mi`ad miaezk ipy §§©§¨©
,ïéãnìîixdy ,dfeg` dcyn yneg cenll oi` o`kàðîçø élâcî §©§¦¦§©¥©£¨¨

oic aezkd dliby dnn -a LîBçoeictøNòîoke ,ipyaoeict ¤§©£¥§
äøBäè äîäá,men da ltpe oaxwl dycwedyaeoeictäîäá §¥¨§¨§§¥¨

äàîè,ziad wcal dycwedyàáeè déì äåädaxd yi ixd - §¥¨£¨¥¨
,cg`k mi`ad miaezk.ïéãnìî ïéàå§¥§©§¦

:`axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðz`ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§¨¨
,dpwn dcya yneg oi`y `ax ixackdéîòhî àìå`l la` - §Ÿ¦©§¥

,x`iay mrhdnàéðzdpwn dcy ziict oipra xn`p ,`ziixaa ©§¨
,'LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge' (bk fk `xwie)oeyldneúñëîa' §¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§§¦§©

,'Ekøòäy epcnlïéëøòì áeúkä BLéwäe` envr z` jixrnl - ¨¤§§¦¦©¨©£¨¦
,oikxrn dpwn dcy ziict cnlzy ick ,exiag z`ïéà ïéëøò äî̈£¨¦¥

éñBîLîBç ó,xzei `le dxeza aevwd jxrd z` ozep `l`äãN óà ¦¤©§¥
éñBî ïéà äð÷î.LîBç ó,dpwn dcya yneg oi`y `ax ixack gken ¦§¤¥¦¤

ipy o`k yiy meyn 'dey dxifb' micnel oi`y enrhk `l la`
.oikxrl ywedy meyn `l` ,cg`k mi`ad miaezk

äðùî
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpyndãòenä øBLa§©¨

,ãáòä úà úéîäLoicdy minrtì÷äì,xeyd lra lreminrt ¤¥¦¤¨¤¤§¨¥
yøéîçäì.eilrãçà ,ãöék[oia-]úéîäLxeydäàpä úà §©§¦¥©¤¨¤¥¦¤©¨¤

e ,íéãáòaLzindy oiaïúBð ,íéãáòaL øeòkä úàxeyd lra ¤¨£¨¦¤©¨¤¨£¨¦¥
card oec`lìL,òìñ íéLlwin df oic `vnp .card ieey itl `le §Ÿ¦¤©

.micaray xerka xingne micaray d`pa
úéîämc` xeydïúBð ,ïéøBç ïa,bxdpd iyxeil xeyd lra ¥¦¤¦¥

xeriya minelyzBéååLwfipd ly. ¨§
ìáçxeyd,äæáe äæa,mwifde ,oixeg oaa oiae cara oia epiidcïúBð ¨©¨¤¨¤¥

wfipl xeyd lra.íìL ÷æð¤¤¨¥

àøîâ
:`xnbd zwiicn .epizpyn diepy `pz dfi` zhiyk zxxan `xnbd
s`e dpynd ipic lky rnyn ,'crend xeya' dpynd dhwpy dnn

df did m` ,mly wfp mlyn mc`a lagy xeyy `tiqdaxey,ãòeî §¨
ïéà,[ok-]df did m` la`axey,àì ,ízivg `l` mlyn oi`e ¦§¨Ÿ

,wfpàîéìy xn`p m`d -ïðúc ,àáé÷ò éaøk àìc ïéúéðúî ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦£¦¨¦§©
,(:bl w"a) dpynaóà ,øîBà àáé÷ò éaøxeyíãàa ìáçL ízmbe ©¦£¦¨¥©¨¤¨©¨¨¨
,xeya lag mc`dpy dnn xzei mc`d wefipe,xeyd wfiílLîlra §©¥

xeydøúBnaz` wifdy dnn xzei mc`d wefipy yxtdd z` - ©¨
,xeyd,íìL ÷æðz` wifdy mz xey s`y `aiwr iax xaqy ixd ¤¤¨¥

.epizpynk `le ,mly wfp mlyn mc`d
:`xnbd zvxznàîéz eléôàepizpyny xnel dz` leki -kéaø £¦¥¨©¦

,àáé÷ò`l` cren wx `leénð íz eléôàc ïécä àeäwfp mlyn £¦¨©¦©£¦¨©¦
,mlyàôéñ àðúîì éòa à÷c éãééàåiptn `l` -dvxy`pzd §©§¥§¨¨¥§¦§¨¥¨

y xey oic jynda zepylãáò úéîäe`ãòeîác ,ïéøBç ïa úéîä ¥¦¤¤¥¦¤¦¦§¨
dì úçkLîc àeäcrena `weecy -la` ,df oic `ven dz`íúa §©§©©¨§¨
dì úçkLî àìmz xeyl minelyz aeig oi`y ,df oic jiiy oi` - Ÿ©§©©¨

,mc` bxeddãòeî éðz÷ éëä íeMî-xikfd ok meyn`pzd ¦¨¦¨¨¥¨
.'crend xey' dpynd zligza

äðùî
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpynd,äzôîáe ñðBàa§¥¦§©¤

oicdy minrtì÷äì,dztnde qpe`d lrey minrtøéîçäì.eilr §¨¥§©§¦
öékãçà ,ã[oia-]úà äzéôe ñðàLdgtynn dxrpäìBãb ¥©¤¨¤¨©¦¨¤§¨

äpeäkaL,daexn dzyea dzeaiyg zngnyedzite qp`y oiaúà ¤©§¨¤
dgtynn dxrpäpèwä[dlty-]ìàøNéaLdlecb dzyea oi`y ©§©¨¤§¦§¨¥

,jk lkíéòìñ íéMîç ïúBð.dxrpd ia`l qpwlwin df oic `vnp ¥£¦¦§¨¦
.l`xyiay dphwa xingne dpedkay dlecba

åxeriyíâtäå úLBaäsqepa mlyl jixvy,mirlq miyinglìkä §©¤§©§¨©Ÿ
,Léiaúnäå Léiáîä éôìdlecb xzei zyad ,yiian ipepia mc`yky §¦©§©¥§©¦§©¥

,aeyg mc` `ed yiiaznd m` oke ,yiian heyt e` aeyg mc`ykn
.heyt mc` `edyk xy`n dlecb ezya

àøîâ
:`xnbd dywn .mbtde zyead inelyz xewn dn zxxan `xnbd

nàéà,mbte zyea mb mlyl aiig recn -àîéàxn`p -yíéMîç ©©¥¨£¦¦
àðîçø øîà íéòìñ,zzl dztnde qpe`d aiigyéléî ìkîxear - §¨¦¨©©£¨¨¦¨¦¥

.mbte zyeaa cer aiig epi`e ,eiaeig lk
:`xnbd zvxzn,àøéòæ áø øîàok m`eøîàé,miyp`d ednzie ¨©©§¦¨Ÿ§

m` mby okzi cvikíéëìî úa ìòamlyníéMîçm` mbe ,mirlq ¨©©§¨¦£¦¦
úBèBéãä úa ìòamlyníéMîç,mirlqeilr yiy jgxk lr `l` ¨©©¤§£¦¦

,zeheicd zal mikln za oia welig yi mdae zyea inelyz cer
.dzyea itk zg` lkl ozepy

:dgec iia`éab ,éëä éà ,ééaà déì øîàzindy xey,énð ãáò ¨©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤©¦
eøîàéxeyd bxdyk mby okzi cvik ,miyp`dúéìbøî á÷Bð ãáò Ÿ§¤¤¥©§¨¦

,daeyg ezcearyxeyd lra mlynìLíéLbxdyk mbe ,mirlq §Ÿ¦
èçî äNòî äNBò ãáòmlyn ,jk lk daeyg ezcear oi`y ¤¤¤©£¥©©

ìLíéLs` ok m`e ,mdipia dxezd dwlig `l mewn lkne ,mirlq §Ÿ¦
zaa oiae mikln zaa oia mirlq miying dxez dxn`y xyt` o`k

.mbte zyea s` mlyny oipne ,zeheicd
:xg` uexiz uxzne ay `xirf ax,àøéòæ áø øîà àìà¤¨¨©©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oikxr(iriax meil)

ipyd oeayg `piax ixaclepipyy dn ,ote` lka ,l`wfgi ixaca m
zelb ixdy ,eixacl dyw miwiedi yeaikl dxyr ryza elby
zpy cr dpy dze`ne ,miwiedi yeaikl ray zpya dzid oikiedi
dnvr zelbd zpy `la s` ,yeaikl dxyr ryza dzidy oaxegd
dxyr yng jk lr sqed ,dpy dxyr zg` ,[oaxegd zpy `lae]
mixyr ixd ,l`wfgi z`eap cr oaxegdn eid `piax ixacly ,dpy

.yye
:`xnbd zvxznìL úøáñ éîeåä úBiìb Ldz` xeaq m`d - ¦¨§©¨Ÿ¨ª£

ryzae dxyr dpenya ,miwiedi yeaikl raya ,eid zeielb ylyy

,drenyd yexit jke ,eid zeielb izy `l` `ed jk `l .dxyreìb̈
azpyàéäL ,íé÷éBäé Leaéëì òáLzpyì äðBîLzkelnãëeáð §¤©§¦§¨¦¤¦§¤¦§©§

,øvð,miwiedi z` yaiky mcew zg` zpy jlnyea eìbzpyäðBîL ¤©¨¦§¤
àéäL ,íé÷éBäé Leaéëì äøNòzpyì äøNò òLzzkelnãëeáð ¤§¥§¦§¨¦¤¦§©¤§¥¦§©§

.øvð`idy miwiedi yeaikl dxyr dpeny zpya ziad oaxeg dide ¤©
jk lr sqed ,[dnvr zelbd zpy `la] oikiedi zelbn mipy xyr
dpy ynge mixyr ixd ,d`eapd cr oaxegdny mipy dxyr yng

ke .l`wfgi z`eap cr oikiedi zelbnøî øîàcaäðBLàø äðL §¨©©¨¨¦¨
,ezeklnlLaékxird z` xvpckeap,äåðéð ¦¥¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oikxr(iyily meil)

emilblbnáéiç íBéì äáBçoebk ,mirx mixac ea exw xaky meil - §¨§©¨
ux`d z` xezn milbxnd aeya dcrd ea ekay ,a`a dryz

.ycwnd zia axg eae ,drx dzaic e`ivedeeøîà,minkgáøçLk ¨§§¤¨©
äéä úaL éàöBîe ,äéä áàa äòLz íBiä BúBà ,äðBLàøa úéaä©©¦¨¦¨©¦§¨§¨¨¨¨¥©¨¨¨

,oey`x mei -äúéä úéòéáL éàöBîe,zipiny dpy -eonfd eze`a ¨¥§¦¦¨§¨
áéøéBäé ìL BzøîLîïðëec ìò íéãîBò íiåìe íéðäk eéäå ,äúéä ¦§©§¤§¨¦¨§¨§¨Ÿ£¦§¦¦§¦©¨¨

,eøîà äøéM äîe .äøéL íéøîBàåweqtd xnel eligzdáLiå' §§¦¦¨©¦¨¨§©¨¤
'íúéîöé íúòøáe íðBà úà íäéìò(bk cv milidz)e÷étñä àìå £¥¤¤¨§¨¨¨©§¦¥§Ÿ¦§¦

e weqtd jiyndlíéBâ eàaL ãò 'eðéäìà 'ä íúéîöé' øîBì©©§¦¥¡Ÿ¥©¤¨¦
äiðMa ïëå .íeLáëe,did a`a dryz meia ,ipy zia oaxega oke - §¨§¥©§¦¨

:`xnbd zxxan .did zipinyae ,zaya oey`x meiaäøéL éàä©¦¨
,miaie`d eqpkpyk exyydézãéáò éàîlr ,xnelk ,dpipr dn - ©£¦§¥

,dxn`p oaxw dfi`àîéìéàdxiy idefy xn`p m` -äáBç úìBòc ¦¥¨§©¨
,cinzd oaxw lyéàåä éîdryza daxw daeg zler dzid m`d - ¦£©

ixde ,dpy dze`a a`axak,ãéîzä ìèa æenúa øNò äòáLa§¦§¨¨¨§©¨©©¨¦
,xevnd zngn aixwdl miyak mdl eid `ly meyneåàì àlà¤¨¨

,äáãð úìBòcmixne`y o`kn heytz .dilr dxiy mixne` eide §©§¨¨
.xeaiv zacp zler lr dxiy

:`xnbd dywnàøañúåzler lr exyy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨
,dacpàðL éàîdxiy ef dzidy cinrp m`äáBç úìBòcoaxw ly ©§¨§©¨

,cinzdéàåä àìc,xevnd zngn dzid `ly dz` xne`y -éàîe §Ÿ£©©
éàåäc ,äáãð úìBòc àðL`l ixde ,mdl dzidy dz` xne`y - §¨§©§¨¨©£©

.dacpl oia daegl oia ,miievn miyak eid
:`xnbd zvxznàeä àîìòa éàø÷à ø÷a ïa ,àéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨¤¨¨©§©§¨§¨
eäì àéîøúéàccinzd oaxwle ,xwa oa mdl oncfpy did dxwn - §¦§©§¨§

xyt` dacp zlerle ,yak `l` axw oi`y ,eaixwdl did xyt` i`
.xeaiv zacp zler lr dxiy yiy gikedl xyt`e ,eaixwdl did

:`xnbd dywne zxfegàøañúå ,éMà áø àîézéàå àáø øîà- ¨©¨¨§¦¥¨©©¦§¦§§¨
dz` jkny oaxwd lr dxenb dxiy ef dzidy xnel dz` xeaq ike

ixde ,dxiy dperh dacp zlery gikendéîBéc äøéLly xiyd - ¦¨§¥
xenfnd `ed ,did oey`x meiy ,mei eze`àBìîe õøàä 'äì''d ©¨¨¤§¨

(ck milidz),weqtd eli`eäòaøàc øéLa 'íðBà úà íäéìò áLiå'©¨¤£¥¤¤¨§¦§©§¨¨
àeä úaLa.(cv my) ''d zFnwp l`' xenfna ,`vnpàlà`l i`ce §©¨¥§¨¤¨

`l` dxiy ef dzideäééîeôa eäì ìôðc àeä àîìòa àééìéà- ¦§¨§¨§¨§¨©§§©§
.dacp zler lr dxiyl di`x o`kn oi`e ,mdita dltp dpiw

:`xnbd dywnàäåeid ixde -mieldïðëec ìò ïéãîBòzrya §¨§¦©¨¨
xenfnd zxin`éðz÷i`ceae ,xiyl liaya elry rnyne ,`ziixaa ¨¨¥

lr dxiy mixne`y heytz ok m`e ,dpiw meyn `le oaxw meyn elr
meyn okecl elry `ed oekp :`xnbd dgec .xeaiv ly dacp zler

e ,dacp zler lr dxiyl di`x jkn oi` la` ,dxiyLé÷ì Léøãk¦§¥¨¦
øîBà ,øîàcdxiy,ïaøwä ìò àlLdf did `l exyy dn ,xnelk §¨©¥¤Ÿ©©¨§¨

.zeyx meyne ,onf lka dxiy xnel xyt`y oeik ,llk oaxwd lr
:`xnbd zl`eyéëä éàoaxw lr `ly s` dxiy mixne`y ,jk m` - ¦¨¦

,llkàîéì énð äáãð úìBòaf oi`y ,dxiylr `ly dxiyn rexb d §©§¨¨©¦¥¨
zvxzn .dacp zler lr dxiy mixne`y jkn heytze ,oaxwd

exn`i m`y meyn dacp zler lr dxiy mixne` oi` :`xnbd÷éôð̈¦
àaøeç dpéîmeyn `ed yiwl yix ixac mrhy ,leykn jkn `vii - ¦¨§¨

dxiy mixne`y e`xiyke ,daega wx `le zeyxa mb dxiy mixne`y
dxiy zxin`y xnel e`eai zeyx meyn `edy elzie dacp zler lr
llk dxiy mixne` oi` okle ,daeg `le zeyx mb `id daeg zler lr

.dacp zler lr
:`xnbd zxxan,dìò äåä éàîdacp zler lr dxiy mixne` m`d ©£¨£¨

:`xnbd zhyet .`l e`,àðäk áøc déøa éøî áø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨¦§¥§©©£¨
dxiy iabl (i i xacna) xn`p,'íëéîìL éçáæ ìòå íëéúBìBò ìò'©¥¤§©¦§¥©§¥¤

,dxiy oiprl dlerl minly yiwnäìBò äîmlerl `idLãB÷ ¨¨¤
íéLã÷íéîìL óàly wx md dxiy mda xn`py,íéLã÷ LãB÷ ¨¨¦©§¨¦¤¨¨¦

(k bk `xwie) mda xn`py ,zereayd bga miaxwd miyak epiidc
dler yiwde .miycw iycw mdy epcnll 'odMl 'dl Eidi Wcw'Ÿ¤¦§©©Ÿ¥

xnel minlylíéîìM äîeo`k exn`py,ïîæ íäì òeá÷iyaky ©§¨¦¨©¨¤§©
,zereayd bga `ed mdly onf zxvräìBò óày `wecdì òeá÷ ©¨¨©¨

,ïîædilr mixne` oi` onf dl reaw oi`y dacpa la` ,daega d`ay §©
.dxiy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oikxr(ipy meil)

:aezkd on zxg` dyxc zyxecd `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
øîBà ïúð[zyegpd ilk iabl]íéiðL[miletk-]eéäeid ilk lkn - ¨¨¥§¦¦¨

,zeyzkn izy ,milvlv ipy ,mipy,íéðL éøwéz ìà .'íéðL' øîàpL¤¤¡©§©¦©¦§¥§©¦
,ilk lkn cg`e ,milk ipy ,eheytke'íéiðL' àlàmipy epiidc - ¤¨§¦¦

.cg` lkn
éðz,`ziixaaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoiirn ,xne`däéä çBléL ¨¥©¨¦§¤©§¦¥¦©¨¨

øqéàëa íéî çl÷î.[rahn oin] xqi`k did oirnd it agex - §©¥©©¦§¨¦¨
e did dyrnå .åéîéî eaøúiL éãk eäeáéçøäå Cìnä äeöef `l ¦¨©¤¤§¦§¦§¥¤¦§©¥¨§

y `l` ,einin eax `ly calaeèòîúð,dligza eidy dnn einin ¦§©£
íéî çl÷î äéäå ,eäeèòéîe eøæçå.dligzak §¨§¦£§¨¨§©¥©©¦

eid ,milwlwn e`vnpe owzl e`ay ,el` zerxe`ne :`ziixad dwiqn
liayaøîàpM äî íéi÷ì(bk-ak h dinxi)íëç ìläúé ìà' §©¥©¤¤¡©©¦§©¥¨¨

Búøeáâa øBab ìläúé ìàå ,BúîëçalNdzi z`fA m` iM 'ebe §¨§¨§©¦§©¥¦¦§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
,eznkga mkgd lldzi `ly ,xnelk ,'izF` rcie lMUd lNdzOd©¦§©¥©§¥§¨Ÿ©¦
ziaa ycwnd ilky ,zlwlwn `l` dliren dpi` eznkgy itl

eyrp 'd xac it lr oey`x.mdilr siqedl xyt` i`e ,
:`ziixad dkiynníéìåcøä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëå§¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥©§©§¦
.Lc÷na äéä (àì):`xnbd zxxan.íéìåcøä éàî:`xnbd zx`an Ÿ¨¨©¦§¨©©§©§¦

àðãbøeâ àìáè ,ééaà øîàdkiynne .[oenrt-] lapire bef - ¨©©©¥©§¨§§¨¨
`ed xacd mrhe :`ziixadBìBwL éðtîmilecxdd ly,áøò ¦§¥¤¨¥

,äîéòpä úà áaøòîe.dnirpd meiq xg`l jiynn elew didy §©§¥¤©§¦¨
:ycwnd ilk oipra dkiynn `xnbdáø øîà àìéL øa àáø øîà̈©¨¨©¦¨¨©©

äôéøâî ,ìàeîL øîà äðzî[sk oirn-]Lc÷na äúéäeid day ©¨¨¨©§¥©§¥¨¨§¨©¦§¨
,gafndn oycd z` mitxeb
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קני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oikxr(iyiy meil)

:opax zhiya zwtzqn `xnbd .ynegeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
,daiyidïðaødpwn dcy ziict iabl ef dey dxifb ecnl `ly ©¨¨

,ycwddnm`däåL äøéæb eäì úéàef dey dxifb ecnl - ¦§§¥¨¨¨
,mdizeaxndéì ïé÷tîedecnly `l` -ìoipr,LîBçdcya enky ©§¦¥§¤

dpwn dcya s` ,yneg siqedl jixv dcet envr yicwndyk dfeg`
,okäåL äøéæb eäì úéì àîìc Bàdxifb llk mixaeq oi` `ny e` - ¦§¨¥§§¥¨¨¨

,ef deyLîBçì eäì úéìå.dpwn dcya yneg yiy mixaeq mpi`e - §¥§§¤
:wtqd z` hyet `axeäì úéì àøazñî ,àáø øîàxazqn - ¨©¨¨¦§©§¨¥§

ecnl `l opaxyäåL äøéæbixdy ,llk efàðîçø élbcîdlibyn - §¥¨¨¨¦§©¥©£¨¨
oic aezkdLîBçl ,zenewn ipyaå äfeçà äãN éablLéc÷î éaâ ¤©¥§¥£¨§©¥©§¦

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL déì eåä ,Búéamiaezk ipy o`k yi ixd - ¥£¥§¥§¦©¨¦§¤¨
,oic eze` z` micnlndaä ïéáeúë éðL ìëåïéãnìî ïéà ,ãçàk ïéà §¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

.xg` mewnl df oicåmbøîàc ïàîìcg`k mi`ad miaezk ipy §§©§¨©
,ïéãnìîixdy ,dfeg` dcyn yneg cenll oi` o`kàðîçø élâcî §©§¦¦§©¥©£¨¨

oic aezkd dliby dnn -a LîBçoeictøNòîoke ,ipyaoeict ¤§©£¥§
äøBäè äîäá,men da ltpe oaxwl dycwedyaeoeictäîäá §¥¨§¨§§¥¨

äàîè,ziad wcal dycwedyàáeè déì äåädaxd yi ixd - §¥¨£¨¥¨
,cg`k mi`ad miaezk.ïéãnìî ïéàå§¥§©§¦

:`axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðz`ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§¨¨
,dpwn dcya yneg oi`y `ax ixackdéîòhî àìå`l la` - §Ÿ¦©§¥

,x`iay mrhdnàéðzdpwn dcy ziict oipra xn`p ,`ziixaa ©§¨
,'LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge' (bk fk `xwie)oeyldneúñëîa' §¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§§¦§©

,'Ekøòäy epcnlïéëøòì áeúkä BLéwäe` envr z` jixrnl - ¨¤§§¦¦©¨©£¨¦
,oikxrn dpwn dcy ziict cnlzy ick ,exiag z`ïéà ïéëøò äî̈£¨¦¥

éñBîLîBç ó,xzei `le dxeza aevwd jxrd z` ozep `l`äãN óà ¦¤©§¥
éñBî ïéà äð÷î.LîBç ó,dpwn dcya yneg oi`y `ax ixack gken ¦§¤¥¦¤

ipy o`k yiy meyn 'dey dxifb' micnel oi`y enrhk `l la`
.oikxrl ywedy meyn `l` ,cg`k mi`ad miaezk

äðùî
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpyndãòenä øBLa§©¨

,ãáòä úà úéîäLoicdy minrtì÷äì,xeyd lra lreminrt ¤¥¦¤¨¤¤§¨¥
yøéîçäì.eilrãçà ,ãöék[oia-]úéîäLxeydäàpä úà §©§¦¥©¤¨¤¥¦¤©¨¤

e ,íéãáòaLzindy oiaïúBð ,íéãáòaL øeòkä úàxeyd lra ¤¨£¨¦¤©¨¤¨£¨¦¥
card oec`lìL,òìñ íéLlwin df oic `vnp .card ieey itl `le §Ÿ¦¤©

.micaray xerka xingne micaray d`pa
úéîämc` xeydïúBð ,ïéøBç ïa,bxdpd iyxeil xeyd lra ¥¦¤¦¥

xeriya minelyzBéååLwfipd ly. ¨§
ìáçxeyd,äæáe äæa,mwifde ,oixeg oaa oiae cara oia epiidcïúBð ¨©¨¤¨¤¥

wfipl xeyd lra.íìL ÷æð¤¤¨¥

àøîâ
:`xnbd zwiicn .epizpyn diepy `pz dfi` zhiyk zxxan `xnbd
s`e dpynd ipic lky rnyn ,'crend xeya' dpynd dhwpy dnn

df did m` ,mly wfp mlyn mc`a lagy xeyy `tiqdaxey,ãòeî §¨
ïéà,[ok-]df did m` la`axey,àì ,ízivg `l` mlyn oi`e ¦§¨Ÿ

,wfpàîéìy xn`p m`d -ïðúc ,àáé÷ò éaøk àìc ïéúéðúî ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦£¦¨¦§©
,(:bl w"a) dpynaóà ,øîBà àáé÷ò éaøxeyíãàa ìáçL ízmbe ©¦£¦¨¥©¨¤¨©¨¨¨
,xeya lag mc`dpy dnn xzei mc`d wefipe,xeyd wfiílLîlra §©¥

xeydøúBnaz` wifdy dnn xzei mc`d wefipy yxtdd z` - ©¨
,xeyd,íìL ÷æðz` wifdy mz xey s`y `aiwr iax xaqy ixd ¤¤¨¥

.epizpynk `le ,mly wfp mlyn mc`d
:`xnbd zvxznàîéz eléôàepizpyny xnel dz` leki -kéaø £¦¥¨©¦

,àáé÷ò`l` cren wx `leénð íz eléôàc ïécä àeäwfp mlyn £¦¨©¦©£¦¨©¦
,mlyàôéñ àðúîì éòa à÷c éãééàåiptn `l` -dvxy`pzd §©§¥§¨¨¥§¦§¨¥¨

y xey oic jynda zepylãáò úéîäe`ãòeîác ,ïéøBç ïa úéîä ¥¦¤¤¥¦¤¦¦§¨
dì úçkLîc àeäcrena `weecy -la` ,df oic `ven dz`íúa §©§©©¨§¨
dì úçkLî àìmz xeyl minelyz aeig oi`y ,df oic jiiy oi` - Ÿ©§©©¨

,mc` bxeddãòeî éðz÷ éëä íeMî-xikfd ok meyn`pzd ¦¨¦¨¨¥¨
.'crend xey' dpynd zligza

äðùî
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpynd,äzôîáe ñðBàa§¥¦§©¤

oicdy minrtì÷äì,dztnde qpe`d lrey minrtøéîçäì.eilr §¨¥§©§¦
öékãçà ,ã[oia-]úà äzéôe ñðàLdgtynn dxrpäìBãb ¥©¤¨¤¨©¦¨¤§¨

äpeäkaL,daexn dzyea dzeaiyg zngnyedzite qp`y oiaúà ¤©§¨¤
dgtynn dxrpäpèwä[dlty-]ìàøNéaLdlecb dzyea oi`y ©§©¨¤§¦§¨¥

,jk lkíéòìñ íéMîç ïúBð.dxrpd ia`l qpwlwin df oic `vnp ¥£¦¦§¨¦
.l`xyiay dphwa xingne dpedkay dlecba

åxeriyíâtäå úLBaäsqepa mlyl jixvy,mirlq miyinglìkä §©¤§©§¨©Ÿ
,Léiaúnäå Léiáîä éôìdlecb xzei zyad ,yiian ipepia mc`yky §¦©§©¥§©¦§©¥

,aeyg mc` `ed yiiaznd m` oke ,yiian heyt e` aeyg mc`ykn
.heyt mc` `edyk xy`n dlecb ezya

àøîâ
:`xnbd dywn .mbtde zyead inelyz xewn dn zxxan `xnbd

nàéà,mbte zyea mb mlyl aiig recn -àîéàxn`p -yíéMîç ©©¥¨£¦¦
àðîçø øîà íéòìñ,zzl dztnde qpe`d aiigyéléî ìkîxear - §¨¦¨©©£¨¨¦¨¦¥

.mbte zyeaa cer aiig epi`e ,eiaeig lk
:`xnbd zvxzn,àøéòæ áø øîàok m`eøîàé,miyp`d ednzie ¨©©§¦¨Ÿ§

m` mby okzi cvikíéëìî úa ìòamlyníéMîçm` mbe ,mirlq ¨©©§¨¦£¦¦
úBèBéãä úa ìòamlyníéMîç,mirlqeilr yiy jgxk lr `l` ¨©©¤§£¦¦

,zeheicd zal mikln za oia welig yi mdae zyea inelyz cer
.dzyea itk zg` lkl ozepy

:dgec iia`éab ,éëä éà ,ééaà déì øîàzindy xey,énð ãáò ¨©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤©¦
eøîàéxeyd bxdyk mby okzi cvik ,miyp`dúéìbøî á÷Bð ãáò Ÿ§¤¤¥©§¨¦

,daeyg ezcearyxeyd lra mlynìLíéLbxdyk mbe ,mirlq §Ÿ¦
èçî äNòî äNBò ãáòmlyn ,jk lk daeyg ezcear oi`y ¤¤¤©£¥©©

ìLíéLs` ok m`e ,mdipia dxezd dwlig `l mewn lkne ,mirlq §Ÿ¦
zaa oiae mikln zaa oia mirlq miying dxez dxn`y xyt` o`k

.mbte zyea s` mlyny oipne ,zeheicd
:xg` uexiz uxzne ay `xirf ax,àøéòæ áø øîà àìà¤¨¨©©§¦¨
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למשך סיאור למב' ערכין ליום שישי עמ' ס

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oikxr(iriax meil)

ipyd oeayg `piax ixaclepipyy dn ,ote` lka ,l`wfgi ixaca m
zelb ixdy ,eixacl dyw miwiedi yeaikl dxyr ryza elby
zpy cr dpy dze`ne ,miwiedi yeaikl ray zpya dzid oikiedi
dnvr zelbd zpy `la s` ,yeaikl dxyr ryza dzidy oaxegd
dxyr yng jk lr sqed ,dpy dxyr zg` ,[oaxegd zpy `lae]
mixyr ixd ,l`wfgi z`eap cr oaxegdn eid `piax ixacly ,dpy

.yye
:`xnbd zvxznìL úøáñ éîeåä úBiìb Ldz` xeaq m`d - ¦¨§©¨Ÿ¨ª£

ryzae dxyr dpenya ,miwiedi yeaikl raya ,eid zeielb ylyy

,drenyd yexit jke ,eid zeielb izy `l` `ed jk `l .dxyreìb̈
azpyàéäL ,íé÷éBäé Leaéëì òáLzpyì äðBîLzkelnãëeáð §¤©§¦§¨¦¤¦§¤¦§©§

,øvð,miwiedi z` yaiky mcew zg` zpy jlnyea eìbzpyäðBîL ¤©¨¦§¤
àéäL ,íé÷éBäé Leaéëì äøNòzpyì äøNò òLzzkelnãëeáð ¤§¥§¦§¨¦¤¦§©¤§¥¦§©§

.øvð`idy miwiedi yeaikl dxyr dpeny zpya ziad oaxeg dide ¤©
jk lr sqed ,[dnvr zelbd zpy `la] oikiedi zelbn mipy xyr
dpy ynge mixyr ixd ,d`eapd cr oaxegdny mipy dxyr yng

ke .l`wfgi z`eap cr oikiedi zelbnøî øîàcaäðBLàø äðL §¨©©¨¨¦¨
,ezeklnlLaékxird z` xvpckeap,äåðéð ¦¥¦§¥
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למשך סיאור למב' ערכין ליום רסיעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oikxr(iyily meil)

emilblbnáéiç íBéì äáBçoebk ,mirx mixac ea exw xaky meil - §¨§©¨
ux`d z` xezn milbxnd aeya dcrd ea ekay ,a`a dryz

.ycwnd zia axg eae ,drx dzaic e`ivedeeøîà,minkgáøçLk ¨§§¤¨©
äéä úaL éàöBîe ,äéä áàa äòLz íBiä BúBà ,äðBLàøa úéaä©©¦¨¦¨©¦§¨§¨¨¨¨¥©¨¨¨

,oey`x mei -äúéä úéòéáL éàöBîe,zipiny dpy -eonfd eze`a ¨¥§¦¦¨§¨
áéøéBäé ìL BzøîLîïðëec ìò íéãîBò íiåìe íéðäk eéäå ,äúéä ¦§©§¤§¨¦¨§¨§¨Ÿ£¦§¦¦§¦©¨¨

,eøîà äøéM äîe .äøéL íéøîBàåweqtd xnel eligzdáLiå' §§¦¦¨©¦¨¨§©¨¤
'íúéîöé íúòøáe íðBà úà íäéìò(bk cv milidz)e÷étñä àìå £¥¤¤¨§¨¨¨©§¦¥§Ÿ¦§¦

e weqtd jiyndlíéBâ eàaL ãò 'eðéäìà 'ä íúéîöé' øîBì©©§¦¥¡Ÿ¥©¤¨¦
äiðMa ïëå .íeLáëe,did a`a dryz meia ,ipy zia oaxega oke - §¨§¥©§¦¨

:`xnbd zxxan .did zipinyae ,zaya oey`x meiaäøéL éàä©¦¨
,miaie`d eqpkpyk exyydézãéáò éàîlr ,xnelk ,dpipr dn - ©£¦§¥

,dxn`p oaxw dfi`àîéìéàdxiy idefy xn`p m` -äáBç úìBòc ¦¥¨§©¨
,cinzd oaxw lyéàåä éîdryza daxw daeg zler dzid m`d - ¦£©

ixde ,dpy dze`a a`axak,ãéîzä ìèa æenúa øNò äòáLa§¦§¨¨¨§©¨©©¨¦
,xevnd zngn aixwdl miyak mdl eid `ly meyneåàì àlà¤¨¨

,äáãð úìBòcmixne`y o`kn heytz .dilr dxiy mixne` eide §©§¨¨
.xeaiv zacp zler lr dxiy

:`xnbd dywnàøañúåzler lr exyy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨
,dacpàðL éàîdxiy ef dzidy cinrp m`äáBç úìBòcoaxw ly ©§¨§©¨

,cinzdéàåä àìc,xevnd zngn dzid `ly dz` xne`y -éàîe §Ÿ£©©
éàåäc ,äáãð úìBòc àðL`l ixde ,mdl dzidy dz` xne`y - §¨§©§¨¨©£©

.dacpl oia daegl oia ,miievn miyak eid
:`xnbd zvxznàeä àîìòa éàø÷à ø÷a ïa ,àéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨¤¨¨©§©§¨§¨
eäì àéîøúéàccinzd oaxwle ,xwa oa mdl oncfpy did dxwn - §¦§©§¨§

xyt` dacp zlerle ,yak `l` axw oi`y ,eaixwdl did xyt` i`
.xeaiv zacp zler lr dxiy yiy gikedl xyt`e ,eaixwdl did

:`xnbd dywne zxfegàøañúå ,éMà áø àîézéàå àáø øîà- ¨©¨¨§¦¥¨©©¦§¦§§¨
dz` jkny oaxwd lr dxenb dxiy ef dzidy xnel dz` xeaq ike

ixde ,dxiy dperh dacp zlery gikendéîBéc äøéLly xiyd - ¦¨§¥
xenfnd `ed ,did oey`x meiy ,mei eze`àBìîe õøàä 'äì''d ©¨¨¤§¨

(ck milidz),weqtd eli`eäòaøàc øéLa 'íðBà úà íäéìò áLiå'©¨¤£¥¤¤¨§¦§©§¨¨
àeä úaLa.(cv my) ''d zFnwp l`' xenfna ,`vnpàlà`l i`ce §©¨¥§¨¤¨

`l` dxiy ef dzideäééîeôa eäì ìôðc àeä àîìòa àééìéà- ¦§¨§¨§¨§¨©§§©§
.dacp zler lr dxiyl di`x o`kn oi`e ,mdita dltp dpiw

:`xnbd dywnàäåeid ixde -mieldïðëec ìò ïéãîBòzrya §¨§¦©¨¨
xenfnd zxin`éðz÷i`ceae ,xiyl liaya elry rnyne ,`ziixaa ¨¨¥

lr dxiy mixne`y heytz ok m`e ,dpiw meyn `le oaxw meyn elr
meyn okecl elry `ed oekp :`xnbd dgec .xeaiv ly dacp zler

e ,dacp zler lr dxiyl di`x jkn oi` la` ,dxiyLé÷ì Léøãk¦§¥¨¦
øîBà ,øîàcdxiy,ïaøwä ìò àlLdf did `l exyy dn ,xnelk §¨©¥¤Ÿ©©¨§¨

.zeyx meyne ,onf lka dxiy xnel xyt`y oeik ,llk oaxwd lr
:`xnbd zl`eyéëä éàoaxw lr `ly s` dxiy mixne`y ,jk m` - ¦¨¦

,llkàîéì énð äáãð úìBòaf oi`y ,dxiylr `ly dxiyn rexb d §©§¨¨©¦¥¨
zvxzn .dacp zler lr dxiy mixne`y jkn heytze ,oaxwd

exn`i m`y meyn dacp zler lr dxiy mixne` oi` :`xnbd÷éôð̈¦
àaøeç dpéîmeyn `ed yiwl yix ixac mrhy ,leykn jkn `vii - ¦¨§¨

dxiy mixne`y e`xiyke ,daega wx `le zeyxa mb dxiy mixne`y
dxiy zxin`y xnel e`eai zeyx meyn `edy elzie dacp zler lr
llk dxiy mixne` oi` okle ,daeg `le zeyx mb `id daeg zler lr

.dacp zler lr
:`xnbd zxxan,dìò äåä éàîdacp zler lr dxiy mixne` m`d ©£¨£¨

:`xnbd zhyet .`l e`,àðäk áøc déøa éøî áø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨¦§¥§©©£¨
dxiy iabl (i i xacna) xn`p,'íëéîìL éçáæ ìòå íëéúBìBò ìò'©¥¤§©¦§¥©§¥¤

,dxiy oiprl dlerl minly yiwnäìBò äîmlerl `idLãB÷ ¨¨¤
íéLã÷íéîìL óàly wx md dxiy mda xn`py,íéLã÷ LãB÷ ¨¨¦©§¨¦¤¨¨¦

(k bk `xwie) mda xn`py ,zereayd bga miaxwd miyak epiidc
dler yiwde .miycw iycw mdy epcnll 'odMl 'dl Eidi Wcw'Ÿ¤¦§©©Ÿ¥

xnel minlylíéîìM äîeo`k exn`py,ïîæ íäì òeá÷iyaky ©§¨¦¨©¨¤§©
,zereayd bga `ed mdly onf zxvräìBò óày `wecdì òeá÷ ©¨¨©¨

,ïîædilr mixne` oi` onf dl reaw oi`y dacpa la` ,daega d`ay §©
.dxiy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oikxr(ipy meil)

:aezkd on zxg` dyxc zyxecd `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
øîBà ïúð[zyegpd ilk iabl]íéiðL[miletk-]eéäeid ilk lkn - ¨¨¥§¦¦¨

,zeyzkn izy ,milvlv ipy ,mipy,íéðL éøwéz ìà .'íéðL' øîàpL¤¤¡©§©¦©¦§¥§©¦
,ilk lkn cg`e ,milk ipy ,eheytke'íéiðL' àlàmipy epiidc - ¤¨§¦¦

.cg` lkn
éðz,`ziixaaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoiirn ,xne`däéä çBléL ¨¥©¨¦§¤©§¦¥¦©¨¨

øqéàëa íéî çl÷î.[rahn oin] xqi`k did oirnd it agex - §©¥©©¦§¨¦¨
e did dyrnå .åéîéî eaøúiL éãk eäeáéçøäå Cìnä äeöef `l ¦¨©¤¤§¦§¦§¥¤¦§©¥¨§

y `l` ,einin eax `ly calaeèòîúð,dligza eidy dnn einin ¦§©£
íéî çl÷î äéäå ,eäeèòéîe eøæçå.dligzak §¨§¦£§¨¨§©¥©©¦

eid ,milwlwn e`vnpe owzl e`ay ,el` zerxe`ne :`ziixad dwiqn
liayaøîàpM äî íéi÷ì(bk-ak h dinxi)íëç ìläúé ìà' §©¥©¤¤¡©©¦§©¥¨¨

Búøeáâa øBab ìläúé ìàå ,BúîëçalNdzi z`fA m` iM 'ebe §¨§¨§©¦§©¥¦¦§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
,eznkga mkgd lldzi `ly ,xnelk ,'izF` rcie lMUd lNdzOd©¦§©¥©§¥§¨Ÿ©¦
ziaa ycwnd ilky ,zlwlwn `l` dliren dpi` eznkgy itl

eyrp 'd xac it lr oey`x.mdilr siqedl xyt` i`e ,
:`ziixad dkiynníéìåcøä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëå§¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥©§©§¦
.Lc÷na äéä (àì):`xnbd zxxan.íéìåcøä éàî:`xnbd zx`an Ÿ¨¨©¦§¨©©§©§¦

àðãbøeâ àìáè ,ééaà øîàdkiynne .[oenrt-] lapire bef - ¨©©©¥©§¨§§¨¨
`ed xacd mrhe :`ziixadBìBwL éðtîmilecxdd ly,áøò ¦§¥¤¨¥

,äîéòpä úà áaøòîe.dnirpd meiq xg`l jiynn elew didy §©§¥¤©§¦¨
:ycwnd ilk oipra dkiynn `xnbdáø øîà àìéL øa àáø øîà̈©¨¨©¦¨¨©©

äôéøâî ,ìàeîL øîà äðzî[sk oirn-]Lc÷na äúéäeid day ©¨¨¨©§¥©§¥¨¨§¨©¦§¨
,gafndn oycd z` mitxeb
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c"agקנב 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

‚È˙Î¯·a ˙aL ÏL ¯ÈkÊÈ ‡Ï ‰ÎLÁMÓ C¯·Ï ÏÈÁ˙‰ elÈÙ‡ LecÈw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰L ¯Á‡ C¯·Ï ÏÈÁ˙‰Â ¯·Ú Ì‡Â§¦¨©§¦§¦§¨¥©©¤¦¦©§©©¦£¦¦§¦§¨¥¦¤£¥¨Ÿ©§¦¤©¨§¦§©

È‡‰ ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÁa ¯ÓbL ‰ceÚq‰ ÏÚ C¯·ÓL ÔÂÈÎc ÔBÊn‰B˙„eÚÒ CLÓ Ì‡ Ï·‡ ˙aL ÏL da ¯ÈkÊÈ C ©¨§¥¨¤§¨¥©©§¨¤¨©§¦§©¥©§¦¨¤©¨£¨¦¨©§¨

‰ÏÈl‰ CBz „Ú[`lÈ¯ˆ È‡M¯ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ÔBÊn‰ ˙Î¯·a ˙aL ÏL ¯ÈkÊ‰Ï C75[alLcÈ˜ ‡Ï ÔÈÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ©©©§¨©©¦¤¥©©¨¦§©§¦¤©¨§¦§©©¨©©¦¤£©¦Ÿ¦¥

.‰ÈÏ‡Ó ˙aL ˙Le„˜ ÂÈÏÚ ‰lÁ ¯·kL¤§¨¨¨¨¨§©©¨¥¥¤¨

È¯ˆ ÔÈ‡Â)È¯vL B˙„eÚÒ ¯Ó‚Â LcÈ˜Â ‰tÓ Ò¯Èt Ì‡L ¯ÓBÏ C¯ÈnÁ‰ Ì‡ elÈÙ‡ ÔBÊn‰ ˙Î¯·a ˙aL ÏL ¯ÈkÊ‰Ï C §¥¨¦©¤¦¥©©¨§¦¥§¨©§¨¤¨¦§©§¦¤©¨§¦§©©¨£¦¦¤¡¦

LecÈw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰L Ì„B˜ ÌBÈ „BÚaÓ LcÈ˜Â ‰tÓ Ò¯ÈÙe76‰lÁ LcÈwL ÔÂÈÎc ÌBÈ „BÚaÓ ÔBÊn‰ ˙Î¯a C¯·Ó Ì‚Â ¥©©¨§¦¥¦§¤¤¦¦©§©©¦§©§¨¥¦§©©¨¦§§¥¨¤¦¥¨¨

:(˙aL ˙Le„˜ ÂÈÏÚ̈¨§©©¨
יג סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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`zax `zkld

äìéìä êåú ãò [àìהחשיכה לאחר כזית שאכל ידי על -73.

ïåæîä úëøáá [áì'ויבוא 'יעלה ואחרֿכך 'רצה' המזון בברכת אומר שבת בערב שחל יו"ט ובסעודת -74.

zetqede mipeiv

הערה73) וראה 'רצה', באמירת לחייבו כדי כזית בשיעור ודי
אחת חובת ידי בזה לצאת יכול אם להסתפק שיש יב סעיף על
כביצה אכל שכבר כיון - מיד) שיקדש ידי (על סעודות משלוש
שיעור (שהוא כביצה כעת שיאכל שצריך או החשיכה, קודם
הציון ובשער ס"א), רצא בסי' המבואר לכתחילה שבת סעודת

כביצה. שיאכל שצריך הביא מג ס"ק
(74.53 ע' המנהגים ובס' סי"ז, קפח סימן על כמבואר
(75Ê"ÈÒ ÁÙ˜ ÔÓÈÒתוך . . שבת בערב סעודתו נמשכה אם :

משחשיכה, כזית אכל אם . . שבת של להזכיר צריך הלילה,
חל שמ''מ לפי - מלהזכיר פטור היה הסעודה שבתחלת אע''פ

שאפילו וי''א . . שמשחשכה, כזית באכילת ההזכרה חיוב עליו
שמברך שבשעה כיון להזכיר צריך משחשיכה כזית אכל לא

הראשונה. כסברא ונוהגין . . שבת של היום קידש כבר
(76‚"Ò ÊÒ¯ ÔÓÈÒלענין אמרו כך תפלה לענין שאמרו כשם :

אפילו ולמעלה המנחה מפלג ולאכול לקדש שיכול היום קידוש
ידי יוצא יום שמבעוד זו ובאכילה עדיין ערבית התפלל לא אם
שכבר (כיון בשבת לאכול שחייב סעודות מג' אחת סעודה חובת
ויש דבר) לכל עצמו כשבת אצלו נעשה שבת תוספת עליו קיבל
לפחות כזית שיאכל עצמה בלילה סעודתו שימשיך מחמירים

לדבריהם. לחוש וטוב . . הכוכבים צאת אחר

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈכשהצבור לשבת מאכלו עדיין תיקן לא שאחד אירע ואם
חסידות) (ממדת עליו להמתין להם יש ברכו לומר רוצים

ימתינו: אל השמשות לבין סמוך הוא ואם

ËÈנמשכים אינם הכנסת בבית היו לא הקהל רוב אם אבל
הקהל אין הרבה כנסיות בתי בה שיש ועיר המיעוט אחר
אע"פ באחרים המתפללים אחר נמשכים מהם באחד המתפללין
הכנסת בבית היה שלא (ויחיד האחרים נגד המיעוט שהמה
בית באותו תמיד להתפלל רגיל שהוא אע"פ שבת בה שקבלו
להתירו אפשר שבת עדיין קבלו לא העיר רוב אם הכנסת

במלאכה):

Îאע"פ עליהם שבת העיר אנשי קבלו וכבר לעיר שבא אדם
שום עליו היה ואם ג"כ השבת עליו חל גדול היום שעדיין
אלא ממנו להסירו בידיו יטלטלנו לא מעות או מוקצה חפץ
בשבת עליו כיסו ששכח במי רס"ו בסי' ש[י]תבאר כמו יעשה

וע"ש:

‡Îוהתפלל ממש חשכה שהוא וסובר המעונן ביום שטעה מי
אע"פ גדול היום שעוד לו נודע ואח"כ שבת של ערבית

הראוי זמן שהוא ולמעלה המנחה מפלג היה שכשהתפלל
לא שהוא כיון ערבית ולהתפלל לחזור הוא צריך שבת לתוספת
לילה שהוא מפני אלא שבת תוספת קבלת מפני בתפלתו נתכוין
שבת קבלת קודם מלאכה לעשות לו ומותר בטעות התפלל והרי
ואינה בטעות היתה הראשונה שקבלה לפי השניה בתפלה

כלום: חשובה

·Îביום שטעו צבור אבל ביחידים אמורים דברים במה
אינם גדול היום בעוד שבת של ערבית והתפללו המעונן
המנחה מפלג היה כשהתפללו אם ולהתפלל לחזור צריכים
צריכים שאינם וכיון הצבור על מטריחין שאין לפי ולמעלה
הראשונה שבתפלה השבת קבלת עליהם חל ולהתפלל לחזור
עדיין קיבלו שלא מיעוט יש אם מקום ומכל במלאכה ואסורים
בטעות היתה הרוב שקבלת כיון הרוב אחר נמשכים אינן שבת
בטעות קבלו הצבור כל אם שאף ואומרים זה על חולקין ויש
ולהתפלל לחזור צריכים שאינם אע"פ במלאכה כולם מותרים
שהיא כיון כלום אינה קבלתם אבל עליהם מטריחין שאין לפי

לכך: צריכים אם דבריהם על לסמוך ויש בטעות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

(`l al zeny) `ed.'äìãâ äàèç äfä íòä àèç àpà'eéâaéel ¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨§¦
áéúk úBéøò(h hl ziy`xa) xtihet zy`l sqei xn`yéàå'C £¨§¦§¥

.'úàfä äìãbä äòøä äNòàokeáéúk íéîc úeëéôLaoiw xn`y ¤¡¤¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ¦§¦¨¦§¦
(bi c ziy`xa) lad z` bxdy ixg` 'dl,'àNpî éðBò ìBãb'ixd ¨£¦¦§Ÿ

oke ,dlecb oeyla weqta zepekn elld zexengd zexiard zylyy
.'zFlcB zxAcn oFWl' rxd oeyl iabl xn`p¨§©¤¤§Ÿ

oeyl xn`p rxd oeyl iabl ixd :`xnbd zl`ey,'úBìBãb'herine §
ok m`e ,mipy miaxézøz àîéàcbpk wx lewy df `hgy xn`p - ¥¨©§¥

daiyn .ozyly cbpk lewy `edy oipne ,zexengd zexiardn mizy
:`xnbdú÷tî eäéépéî éäixde ,llkdn `ivez ylydn dfi` - ¥¦©§©§¨

okl ,odn zg` hrnl `xaq oi`e ,'dlecb' oeyl dxn`p ozylya
.zexengd zexiar yly cbpk lewy rxd oeyly `ziixad dxn`

éøîà àáøòîa,mixne` eid l`xyi ux`a -ì''éàúéìz ïBLoeyl - §©£¨¨¨§¦¨§¦©
zelbl exiagl mc` oia ziyily `idy ,likxd ly epeyl ef ,ziyily

,ceq eléàúéìz ìéè÷,miyp` dyly zbxed ef oeyl -âøBä ¨¦§¦©¥
,åéìò ïéøîBàìå Bìa÷îìå Bøtñîìhhewzi rxd oeyld zngny itl ©§©§§©§©§§©§¦¨¨

il`ebe ,df z` df ebxdie ,rxd oeyl eilr el exn`y eze` mr lawnd
d`a eci lry ,rxd oeyld z` xn`y likxd z` mibxed mcd

.efd dbixdd
áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàilyn) weqtd yexit dn - ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦

(`k giì ãéa íéiçå úåî'lì ãé Lé éëå ,'ïBL.ïBLweqtd `a `l` ¨¤§©¦§©¨§¦¥¨©¨
äúéîî ãi äî ,Eì øîBì,zindl dleki -ì óàéà .äúéîî ïBL- ©§©¨§¦¨©¨§¦¨¦

e ,ixnbl zenec cide oeyldy xn`z m`eàlà äúéîî dðéà ãi äî©¨¥¨§¦¨¤¨
cnery in z`,dì Ceîña,ribn etexb`y mewn crì óàdðéà ïBL §¨¨©¨¥¨
àlà äúéîî`vnpd z`øîBì ãeîìz .dì Ceîña(f h dinxi)õç' §¦¨¤¨§¨¨©§©¥

ì èeçL,'íðBLdleki rxd oeyl s` ,wegxd z` mb bxed ugy enke ¨§¨
.dpnn wegxd z` bexdléà,xnel dvxz m`e -õç äîwx bxedãò ¦©¥©
,änà íéMîçå íéòaøà,xzei `leì óàïBL`l` zbxed dpi` rxd ©§¨¦©£¦¦©¨©¨

øîBì ãeîìz .änà íéMîçå íéòaøà ãò(h br mildz)ezL' ©©§¨¦©£¦¦©¨©§©©
ìe íäét íéîMá,'õøàa Cìäz íðBLrxd oeyl xtqnd m` s`y ©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤

`ed leki oiicr ,ux`n miny wgxnk eilr xtqny eze`n wegx
.ewifdl

.elld miweqtd zyly zeyxca jxevd z` dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyíäét íéîMá ezL' áéúëc øçàî éëåmpFWlE §¦¥©©¦§¦©©¨©¦¦¤§¨

in s` wifdl xyt` rxd oeyl ici lry rnyny ,'ux`A KldY¦£©¨¨¤
weqtd ok m` ,lecb wgxna `vnpyì èeçL õç'éì änì 'íðBL- ¥¨§¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .epcnll siqen `ed dnïì òîLî÷ àädf xac - ¨¨©§©¨

,ugl rxd oeyl dnicy jka eprinydl weqtd `aõçk ìéè÷c- §¨¦§¥
.mc`d z` bxedd ugk eilr mixacny eze` z` zbxed `idy

:zxxane `xnbd dkiynnáéúëc øçàî éëåweqtd mbèeçL õç' §¦¥©©¦§¦¥¨
ì,'íðBLwgxna `vnpy ina zrbet rxd oeyly mb ep` mirceie §¨

weqtd ok m` ,ugk zbxedy mbe ,lecbì ãéa íéiçå úåî'änì 'ïBL ¨¤§©¦§©¨¨¨
éìjxvp df weqt :`xnbd daiyn .epcnll `a `ed dn -,àáøãëì ¦§¦§¨¨

déðMéìa éiç éòác ,àáø øîàclr epeyla mbiyi ,miig dvexd - §¨©¨¨§¨¥©¥§¦§¥
e ,dxeza weqriy icidéðMéìa úéî éòácdbiyi ,dzin dvexde - §¨¥¦§¦§¥

.dlape zehy ixaca weqriy ici lr epeyla
:`xnbd zxxan .'rxd oeyl' aygp xeaic dfi` dzr zxxan `xnbd

àLéa àðMéì éîc éëéäly xeaic dfi` -,rxd oeylk aygp i`pb ¥¦¨¥¦§¨¦¨
:`xnbd zx`an .exne`l xeq`eïBâk ,[äaø øîà] (øîà àáø)¨©©¨§
'àéðìt éa àøeð àkéà' øîàc,ipelt ziaa y` zwlec cinz - §¨©¦¨¨¥§¨§¨

.miliyaz lyal eziaa y` dievn dry lkae `ed xiyry rnyny
:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxlãéáò à÷ éàîdyr dn - ¨©¥©©¥©¨¨¦

ixde ,rxd oeyl xacd aygp recne ,mc` eze` jkaàúléî ééelb¦¥¦§¨
àeä àîìòajxca jk xne` epi` oky ,xacd ielib `l` df oi` - §¨§¨

.ipelt zial ekliy y` miywand mze`l dlbn `l` ,rxd oeyl
:`xnbd zvxznàlàote`a xaecnàLéa àðMéìa ÷étîc- ¤¨§©¦§¦§¨¦¨

,rxd oeyl zxin` ly jxca eitn mixacd z` `iveny,øîàc§¨©
àøeð çëzLî àëéä,cinz y` `evnl ozip okid ike -éa àlà ¥¨¦§§©¨¤¨¥

àéðìt,ipelt mc` ly eziaa `l` -[éøååëå àøNa àkéàc]yiy - §¨§¨§¦¨¦§¨§©§¥
xne`yky ,mixg`l mdn dpdn epi`e ,mibce xya iliyaz cinz my

.ipelt eze` lr zepb rnyn ef oeyla mixacd
:rxd oeyl xeqi` oi`y ote` d`ian `xnbdàúléî ìk ,äaø øîà̈©©¨¨¦§¨

døî étàa àønàúéîceilry mc`d ipta xn`py xac lk - §¦§©§¨§©¥¨¨
,xaecnàLéa àðMéì íeMî da úéì.rxd oeyl xeqi` ea oi` - ¥¨¦¦§¨¦¨

:`xnbd dywnïkL ìk ,[ééaà] déì øîàixdy ,xeqi` dfa yiy ¨©¥©©¥¨¤¥
mb o`k yiàtöeç,,eipta exiag lr i`pb xac xnel eipt firnyåmb §¨§

meyn,àLéa àðMéì:`xnbd zvxzn .i`pb xac eilr xn` ixdy ¦§¨¦¨
déì øîà,iia`l daxéì àøéáñ éñBé éaøk àðàiaxk xaeq ip` - ¨©¥£¨§©¦¥§¦¨¦

,iqeiøác ézøîà àì éîiî ,éñBé éaø øîàc,mc` lrézøæçå §¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨©§¦¨¨§¨©§¦
éøBçàìoeik ,mixacd z` rneye my `vnp mc` eze` m` wecal ©£©

.eipta s` exne` iziid ,mc` lr izxn`y xac lky
:rxd oeyl zeklda sqep oic d`ian `xnbd
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למשך סיאור למב' ערכין ליום שסת קודש עמ' ס

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

íéøöîa íéøá÷ ïéà éìaîä`ly ixd ,'xAcOA zEnl EpYgwl £¦§¦¥§¨¦§¦§©¦§©§¨¨©¦§¨
e .mixvn cin mliviy 'da epin`däéiìòa,'d z` eqip ok mbáøãk ¨£¦¨¦§©

eéä äðîà épèwî ,øBcä BúBàaL ìàøNé ,àðeä áø øîàc ,àðeä¨§¨©©¨¦§¨¥¤§©¦§©¥£¨¨¨
,jkl di`xde ,dphw dzid 'da mzpen` -øîàc ,éøî øa äaøãk¦§©¨©¨¦§¨©

ëc éàî ,éøî øa äaøáéú(g-f ew mildz) weqtd yexit dn - ©¨©¨¦©¦§¦
Licqg ax z` Exkf `l LizF`ltp EliMUd `l mixvna EpizFa`'£¥§¦§©¦Ÿ¦§¦¦§§¤Ÿ¨§¤Ÿ£¨¤

,'BîL ïòîì íòéLBiå ,óeñ íéa íé ìò eøîiådf weqteeéäL ãnìî ©©§©¨§©©¦¥§©©§§©¥¤¨
íéøîî ìàøNé[micxen-]eðàL íLk ,íéøîBàå äòL dúBàa ¦§¨¥©§¦§¨¨¨§§¦§¥¤¨

íéìBòseq minäæ ãvî,mid ly.øçà ãvî íéìBò íéøöî Cks`e ¦¦©¤¨¦§©¦¦¦©©¥
z` mzi`x xW` iM' (bi ci zeny) `ed jexa yecwd mdl xn`y¦£¤§¦¤¤

.ea epin`d `l ,'mlFr cr cFr mz`xl Etiqz `l mFId mixvnøîà ¦§©¦©ŸŸ¦¦§Ÿ¨©¨¨©
íúBà èBìt ,íé ìL øNì àeä Ceøa LBãwä Bì[miixvnd z`-] ©¨¨§©¤¨§¨

,äLaiì.ezny l`xyi e`xiy ickåéðôì øîà,mi ly xyìL BðBaø ©©¨¨¨©§¨¨¦¤
,epîéä dìèBðå øæBçå äðzî Baø Bì ïúBpL ãáò Lé íeìk ,íìBò¨§¥¤¤¤¥©©¨¨§¥§§¨¥¤
.ipnn mlhzz l` ,mibcl lk`n zeidl miixvnd z` il zzpy oeike

Bì øîà,`ed jexa yecwdEì ïúBð éðàly xeriya mixg` mc` ipa ¨©£¦¥§
,íäaL äöçîe ãçàmiixvnd xeriyn ivge cg` letk xnelk ¤¨¤¡¨¤¨¤
.midn dzr heltzyåéðôì øîà,mi ly xyíeìk ,íìBò ìL BðBaø ¨©§¨¨¦¤¨§

,Baø úà òáBzL ãáò Léywal lke` `le ,ux` jxc ef oi` ixde ¥¤¤¤¥©¤©
.z`fBì øîà,`ed jexa yecwdáøò äéäé ïBLé÷ ìçð.xacaãiî ¨©©©¦¦§¤¨¥¦¨
ïèìtmidáéúëc ,äLaiì(l ci my)úî íéøöî úà ìàøNé àøiå' §¨¨©©¨¨¦§¦©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥

'åâå ìòd`iapd dxeac onfa `ed jexa yecwd el rxte .'mId ztU ©§©©¨
ryz el eide ,orpk `av xy `xqiqa englpy ,mrepia` oa wxae
ze`n yyn dvgne cg` letk mdy ,(bi c mihtey) lfxa akx ze`n
mtxb `xqiq ly lfxa iakx ze`n ryz mze` lke ,drxt ly eiakx
.'mtxB oFWiw lgp' (`k d mihtey) xn`py ,mil mkilyde oeyiw lgp©©¦§¨¨

:zepeiqpd z` zx`ane `xnbd dkiynn,'íéna íéðL'epiideäøîa §©¦©©¦§¨¨
äøîa .íéãéôøáe,'d z` eqipáéúëc(bk eh zeny)äúøî eàáiå' ¦§¦¦§¨¨¦§¦©¨Ÿ¨¨¨

ì eìëé àìåúzL,'md mixn iM dxOn mináéúëeeixg`y weqta §Ÿ¨§¦§Ÿ©¦¦¨¨¦¨¦¥§¦
ä [eðliå] (ïìéå)','äLî ìò íòmdl wtqiy 'da epin`d `ly ixd ©¦Ÿ¨¨©Ÿ¤

.dyn lr eppelzde ,mdikxv z`íéãéôøa,'d z` eqipáéúëcmy) ¦§¦¦¦§¦
(` fiì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå'úzL,'mrdáéúëeeixg`y weqta ©©£¦§¦¦§¥©¦¦§Ÿ¨¨§¦

(a fi my)äLî íò íòä áøiå'xn`Ie dYWpe min Epl EpY Exn`Ie ©¨¤¨¨¦Ÿ¤©Ÿ§§¨©¦§¦§¤©Ÿ¤
.''d z` oEQpY dn icOr oEaixY dn dWn mdl̈¤Ÿ¤©§¦¦¨¦©§©¤

:zx`ane `xnbd dkiynnáéúëc ,'ïna íéðL'§©¦©¨¦§¦
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קנג c"ag 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

‚È˙Î¯·a ˙aL ÏL ¯ÈkÊÈ ‡Ï ‰ÎLÁMÓ C¯·Ï ÏÈÁ˙‰ elÈÙ‡ LecÈw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰L ¯Á‡ C¯·Ï ÏÈÁ˙‰Â ¯·Ú Ì‡Â§¦¨©§¦§¦§¨¥©©¤¦¦©§©©¦£¦¦§¦§¨¥¦¤£¥¨Ÿ©§¦¤©¨§¦§©

È‡‰ ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÁa ¯ÓbL ‰ceÚq‰ ÏÚ C¯·ÓL ÔÂÈÎc ÔBÊn‰B˙„eÚÒ CLÓ Ì‡ Ï·‡ ˙aL ÏL da ¯ÈkÊÈ C ©¨§¥¨¤§¨¥©©§¨¤¨©§¦§©¥©§¦¨¤©¨£¨¦¨©§¨

‰ÏÈl‰ CBz „Ú[`lÈ¯ˆ È‡M¯ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ÔBÊn‰ ˙Î¯·a ˙aL ÏL ¯ÈkÊ‰Ï C75[alLcÈ˜ ‡Ï ÔÈÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ©©©§¨©©¦¤¥©©¨¦§©§¦¤©¨§¦§©©¨©©¦¤£©¦Ÿ¦¥

.‰ÈÏ‡Ó ˙aL ˙Le„˜ ÂÈÏÚ ‰lÁ ¯·kL¤§¨¨¨¨¨§©©¨¥¥¤¨

È¯ˆ ÔÈ‡Â)È¯vL B˙„eÚÒ ¯Ó‚Â LcÈ˜Â ‰tÓ Ò¯Èt Ì‡L ¯ÓBÏ C¯ÈnÁ‰ Ì‡ elÈÙ‡ ÔBÊn‰ ˙Î¯·a ˙aL ÏL ¯ÈkÊ‰Ï C §¥¨¦©¤¦¥©©¨§¦¥§¨©§¨¤¨¦§©§¦¤©¨§¦§©©¨£¦¦¤¡¦

LecÈw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰L Ì„B˜ ÌBÈ „BÚaÓ LcÈ˜Â ‰tÓ Ò¯ÈÙe76‰lÁ LcÈwL ÔÂÈÎc ÌBÈ „BÚaÓ ÔBÊn‰ ˙Î¯a C¯·Ó Ì‚Â ¥©©¨§¦¥¦§¤¤¦¦©§©©¦§©§¨¥¦§©©¨¦§§¥¨¤¦¥¨¨

:(˙aL ˙Le„˜ ÂÈÏÚ̈¨§©©¨
יג סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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äìéìä êåú ãò [àìהחשיכה לאחר כזית שאכל ידי על -73.

ïåæîä úëøáá [áì'ויבוא 'יעלה ואחרֿכך 'רצה' המזון בברכת אומר שבת בערב שחל יו"ט ובסעודת -74.

zetqede mipeiv

הערה73) וראה 'רצה', באמירת לחייבו כדי כזית בשיעור ודי
אחת חובת ידי בזה לצאת יכול אם להסתפק שיש יב סעיף על
כביצה אכל שכבר כיון - מיד) שיקדש ידי (על סעודות משלוש
שיעור (שהוא כביצה כעת שיאכל שצריך או החשיכה, קודם
הציון ובשער ס"א), רצא בסי' המבואר לכתחילה שבת סעודת

כביצה. שיאכל שצריך הביא מג ס"ק
(74.53 ע' המנהגים ובס' סי"ז, קפח סימן על כמבואר
(75Ê"ÈÒ ÁÙ˜ ÔÓÈÒתוך . . שבת בערב סעודתו נמשכה אם :

משחשיכה, כזית אכל אם . . שבת של להזכיר צריך הלילה,
חל שמ''מ לפי - מלהזכיר פטור היה הסעודה שבתחלת אע''פ

שאפילו וי''א . . שמשחשכה, כזית באכילת ההזכרה חיוב עליו
שמברך שבשעה כיון להזכיר צריך משחשיכה כזית אכל לא

הראשונה. כסברא ונוהגין . . שבת של היום קידש כבר
(76‚"Ò ÊÒ¯ ÔÓÈÒלענין אמרו כך תפלה לענין שאמרו כשם :

אפילו ולמעלה המנחה מפלג ולאכול לקדש שיכול היום קידוש
ידי יוצא יום שמבעוד זו ובאכילה עדיין ערבית התפלל לא אם
שכבר (כיון בשבת לאכול שחייב סעודות מג' אחת סעודה חובת
ויש דבר) לכל עצמו כשבת אצלו נעשה שבת תוספת עליו קיבל
לפחות כזית שיאכל עצמה בלילה סעודתו שימשיך מחמירים

לדבריהם. לחוש וטוב . . הכוכבים צאת אחר

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈכשהצבור לשבת מאכלו עדיין תיקן לא שאחד אירע ואם
חסידות) (ממדת עליו להמתין להם יש ברכו לומר רוצים

ימתינו: אל השמשות לבין סמוך הוא ואם

ËÈנמשכים אינם הכנסת בבית היו לא הקהל רוב אם אבל
הקהל אין הרבה כנסיות בתי בה שיש ועיר המיעוט אחר
אע"פ באחרים המתפללים אחר נמשכים מהם באחד המתפללין
הכנסת בבית היה שלא (ויחיד האחרים נגד המיעוט שהמה
בית באותו תמיד להתפלל רגיל שהוא אע"פ שבת בה שקבלו
להתירו אפשר שבת עדיין קבלו לא העיר רוב אם הכנסת

במלאכה):

Îאע"פ עליהם שבת העיר אנשי קבלו וכבר לעיר שבא אדם
שום עליו היה ואם ג"כ השבת עליו חל גדול היום שעדיין
אלא ממנו להסירו בידיו יטלטלנו לא מעות או מוקצה חפץ
בשבת עליו כיסו ששכח במי רס"ו בסי' ש[י]תבאר כמו יעשה

וע"ש:

‡Îוהתפלל ממש חשכה שהוא וסובר המעונן ביום שטעה מי
אע"פ גדול היום שעוד לו נודע ואח"כ שבת של ערבית

הראוי זמן שהוא ולמעלה המנחה מפלג היה שכשהתפלל
לא שהוא כיון ערבית ולהתפלל לחזור הוא צריך שבת לתוספת
לילה שהוא מפני אלא שבת תוספת קבלת מפני בתפלתו נתכוין
שבת קבלת קודם מלאכה לעשות לו ומותר בטעות התפלל והרי
ואינה בטעות היתה הראשונה שקבלה לפי השניה בתפלה

כלום: חשובה

·Îביום שטעו צבור אבל ביחידים אמורים דברים במה
אינם גדול היום בעוד שבת של ערבית והתפללו המעונן
המנחה מפלג היה כשהתפללו אם ולהתפלל לחזור צריכים
צריכים שאינם וכיון הצבור על מטריחין שאין לפי ולמעלה
הראשונה שבתפלה השבת קבלת עליהם חל ולהתפלל לחזור
עדיין קיבלו שלא מיעוט יש אם מקום ומכל במלאכה ואסורים
בטעות היתה הרוב שקבלת כיון הרוב אחר נמשכים אינן שבת
בטעות קבלו הצבור כל אם שאף ואומרים זה על חולקין ויש
ולהתפלל לחזור צריכים שאינם אע"פ במלאכה כולם מותרים
שהיא כיון כלום אינה קבלתם אבל עליהם מטריחין שאין לפי

לכך: צריכים אם דבריהם על לסמוך ויש בטעות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

(`l al zeny) `ed.'äìãâ äàèç äfä íòä àèç àpà'eéâaéel ¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨§¦
áéúk úBéøò(h hl ziy`xa) xtihet zy`l sqei xn`yéàå'C £¨§¦§¥

.'úàfä äìãbä äòøä äNòàokeáéúk íéîc úeëéôLaoiw xn`y ¤¡¤¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ¦§¦¨¦§¦
(bi c ziy`xa) lad z` bxdy ixg` 'dl,'àNpî éðBò ìBãb'ixd ¨£¦¦§Ÿ

oke ,dlecb oeyla weqta zepekn elld zexengd zexiard zylyy
.'zFlcB zxAcn oFWl' rxd oeyl iabl xn`p¨§©¤¤§Ÿ

oeyl xn`p rxd oeyl iabl ixd :`xnbd zl`ey,'úBìBãb'herine §
ok m`e ,mipy miaxézøz àîéàcbpk wx lewy df `hgy xn`p - ¥¨©§¥

daiyn .ozyly cbpk lewy `edy oipne ,zexengd zexiardn mizy
:`xnbdú÷tî eäéépéî éäixde ,llkdn `ivez ylydn dfi` - ¥¦©§©§¨

okl ,odn zg` hrnl `xaq oi`e ,'dlecb' oeyl dxn`p ozylya
.zexengd zexiar yly cbpk lewy rxd oeyly `ziixad dxn`

éøîà àáøòîa,mixne` eid l`xyi ux`a -ì''éàúéìz ïBLoeyl - §©£¨¨¨§¦¨§¦©
zelbl exiagl mc` oia ziyily `idy ,likxd ly epeyl ef ,ziyily

,ceq eléàúéìz ìéè÷,miyp` dyly zbxed ef oeyl -âøBä ¨¦§¦©¥
,åéìò ïéøîBàìå Bìa÷îìå Bøtñîìhhewzi rxd oeyld zngny itl ©§©§§©§©§§©§¦¨¨

il`ebe ,df z` df ebxdie ,rxd oeyl eilr el exn`y eze` mr lawnd
d`a eci lry ,rxd oeyld z` xn`y likxd z` mibxed mcd

.efd dbixdd
áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàilyn) weqtd yexit dn - ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦

(`k giì ãéa íéiçå úåî'lì ãé Lé éëå ,'ïBL.ïBLweqtd `a `l` ¨¤§©¦§©¨§¦¥¨©¨
äúéîî ãi äî ,Eì øîBì,zindl dleki -ì óàéà .äúéîî ïBL- ©§©¨§¦¨©¨§¦¨¦

e ,ixnbl zenec cide oeyldy xn`z m`eàlà äúéîî dðéà ãi äî©¨¥¨§¦¨¤¨
cnery in z`,dì Ceîña,ribn etexb`y mewn crì óàdðéà ïBL §¨¨©¨¥¨
àlà äúéîî`vnpd z`øîBì ãeîìz .dì Ceîña(f h dinxi)õç' §¦¨¤¨§¨¨©§©¥

ì èeçL,'íðBLdleki rxd oeyl s` ,wegxd z` mb bxed ugy enke ¨§¨
.dpnn wegxd z` bexdléà,xnel dvxz m`e -õç äîwx bxedãò ¦©¥©
,änà íéMîçå íéòaøà,xzei `leì óàïBL`l` zbxed dpi` rxd ©§¨¦©£¦¦©¨©¨

øîBì ãeîìz .änà íéMîçå íéòaøà ãò(h br mildz)ezL' ©©§¨¦©£¦¦©¨©§©©
ìe íäét íéîMá,'õøàa Cìäz íðBLrxd oeyl xtqnd m` s`y ©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤

`ed leki oiicr ,ux`n miny wgxnk eilr xtqny eze`n wegx
.ewifdl

.elld miweqtd zyly zeyxca jxevd z` dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyíäét íéîMá ezL' áéúëc øçàî éëåmpFWlE §¦¥©©¦§¦©©¨©¦¦¤§¨

in s` wifdl xyt` rxd oeyl ici lry rnyny ,'ux`A KldY¦£©¨¨¤
weqtd ok m` ,lecb wgxna `vnpyì èeçL õç'éì änì 'íðBL- ¥¨§¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .epcnll siqen `ed dnïì òîLî÷ àädf xac - ¨¨©§©¨

,ugl rxd oeyl dnicy jka eprinydl weqtd `aõçk ìéè÷c- §¨¦§¥
.mc`d z` bxedd ugk eilr mixacny eze` z` zbxed `idy

:zxxane `xnbd dkiynnáéúëc øçàî éëåweqtd mbèeçL õç' §¦¥©©¦§¦¥¨
ì,'íðBLwgxna `vnpy ina zrbet rxd oeyly mb ep` mirceie §¨

weqtd ok m` ,ugk zbxedy mbe ,lecbì ãéa íéiçå úåî'änì 'ïBL ¨¤§©¦§©¨¨¨
éìjxvp df weqt :`xnbd daiyn .epcnll `a `ed dn -,àáøãëì ¦§¦§¨¨

déðMéìa éiç éòác ,àáø øîàclr epeyla mbiyi ,miig dvexd - §¨©¨¨§¨¥©¥§¦§¥
e ,dxeza weqriy icidéðMéìa úéî éòácdbiyi ,dzin dvexde - §¨¥¦§¦§¥

.dlape zehy ixaca weqriy ici lr epeyla
:`xnbd zxxan .'rxd oeyl' aygp xeaic dfi` dzr zxxan `xnbd

àLéa àðMéì éîc éëéäly xeaic dfi` -,rxd oeylk aygp i`pb ¥¦¨¥¦§¨¦¨
:`xnbd zx`an .exne`l xeq`eïBâk ,[äaø øîà] (øîà àáø)¨©©¨§
'àéðìt éa àøeð àkéà' øîàc,ipelt ziaa y` zwlec cinz - §¨©¦¨¨¥§¨§¨

.miliyaz lyal eziaa y` dievn dry lkae `ed xiyry rnyny
:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxlãéáò à÷ éàîdyr dn - ¨©¥©©¥©¨¨¦

ixde ,rxd oeyl xacd aygp recne ,mc` eze` jkaàúléî ééelb¦¥¦§¨
àeä àîìòajxca jk xne` epi` oky ,xacd ielib `l` df oi` - §¨§¨

.ipelt zial ekliy y` miywand mze`l dlbn `l` ,rxd oeyl
:`xnbd zvxznàlàote`a xaecnàLéa àðMéìa ÷étîc- ¤¨§©¦§¦§¨¦¨

,rxd oeyl zxin` ly jxca eitn mixacd z` `iveny,øîàc§¨©
àøeð çëzLî àëéä,cinz y` `evnl ozip okid ike -éa àlà ¥¨¦§§©¨¤¨¥

àéðìt,ipelt mc` ly eziaa `l` -[éøååëå àøNa àkéàc]yiy - §¨§¨§¦¨¦§¨§©§¥
xne`yky ,mixg`l mdn dpdn epi`e ,mibce xya iliyaz cinz my

.ipelt eze` lr zepb rnyn ef oeyla mixacd
:rxd oeyl xeqi` oi`y ote` d`ian `xnbdàúléî ìk ,äaø øîà̈©©¨¨¦§¨

døî étàa àønàúéîceilry mc`d ipta xn`py xac lk - §¦§©§¨§©¥¨¨
,xaecnàLéa àðMéì íeMî da úéì.rxd oeyl xeqi` ea oi` - ¥¨¦¦§¨¦¨

:`xnbd dywnïkL ìk ,[ééaà] déì øîàixdy ,xeqi` dfa yiy ¨©¥©©¥¨¤¥
mb o`k yiàtöeç,,eipta exiag lr i`pb xac xnel eipt firnyåmb §¨§

meyn,àLéa àðMéì:`xnbd zvxzn .i`pb xac eilr xn` ixdy ¦§¨¦¨
déì øîà,iia`l daxéì àøéáñ éñBé éaøk àðàiaxk xaeq ip` - ¨©¥£¨§©¦¥§¦¨¦

,iqeiøác ézøîà àì éîiî ,éñBé éaø øîàc,mc` lrézøæçå §¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨©§¦¨¨§¨©§¦
éøBçàìoeik ,mixacd z` rneye my `vnp mc` eze` m` wecal ©£©

.eipta s` exne` iziid ,mc` lr izxn`y xac lky
:rxd oeyl zeklda sqep oic d`ian `xnbd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oikxr(ycew zay meil)

íéøöîa íéøá÷ ïéà éìaîä`ly ixd ,'xAcOA zEnl EpYgwl £¦§¦¥§¨¦§¦§©¦§©§¨¨©¦§¨
e .mixvn cin mliviy 'da epin`däéiìòa,'d z` eqip ok mbáøãk ¨£¦¨¦§©

eéä äðîà épèwî ,øBcä BúBàaL ìàøNé ,àðeä áø øîàc ,àðeä¨§¨©©¨¦§¨¥¤§©¦§©¥£¨¨¨
,jkl di`xde ,dphw dzid 'da mzpen` -øîàc ,éøî øa äaøãk¦§©¨©¨¦§¨©

ëc éàî ,éøî øa äaøáéú(g-f ew mildz) weqtd yexit dn - ©¨©¨¦©¦§¦
Licqg ax z` Exkf `l LizF`ltp EliMUd `l mixvna EpizFa`'£¥§¦§©¦Ÿ¦§¦¦§§¤Ÿ¨§¤Ÿ£¨¤

,'BîL ïòîì íòéLBiå ,óeñ íéa íé ìò eøîiådf weqteeéäL ãnìî ©©§©¨§©©¦¥§©©§§©¥¤¨
íéøîî ìàøNé[micxen-]eðàL íLk ,íéøîBàå äòL dúBàa ¦§¨¥©§¦§¨¨¨§§¦§¥¤¨

íéìBòseq minäæ ãvî,mid ly.øçà ãvî íéìBò íéøöî Cks`e ¦¦©¤¨¦§©¦¦¦©©¥
z` mzi`x xW` iM' (bi ci zeny) `ed jexa yecwd mdl xn`y¦£¤§¦¤¤

.ea epin`d `l ,'mlFr cr cFr mz`xl Etiqz `l mFId mixvnøîà ¦§©¦©ŸŸ¦¦§Ÿ¨©¨¨©
íúBà èBìt ,íé ìL øNì àeä Ceøa LBãwä Bì[miixvnd z`-] ©¨¨§©¤¨§¨

,äLaiì.ezny l`xyi e`xiy ickåéðôì øîà,mi ly xyìL BðBaø ©©¨¨¨©§¨¨¦¤
,epîéä dìèBðå øæBçå äðzî Baø Bì ïúBpL ãáò Lé íeìk ,íìBò¨§¥¤¤¤¥©©¨¨§¥§§¨¥¤
.ipnn mlhzz l` ,mibcl lk`n zeidl miixvnd z` il zzpy oeike

Bì øîà,`ed jexa yecwdEì ïúBð éðàly xeriya mixg` mc` ipa ¨©£¦¥§
,íäaL äöçîe ãçàmiixvnd xeriyn ivge cg` letk xnelk ¤¨¤¡¨¤¨¤
.midn dzr heltzyåéðôì øîà,mi ly xyíeìk ,íìBò ìL BðBaø ¨©§¨¨¦¤¨§

,Baø úà òáBzL ãáò Léywal lke` `le ,ux` jxc ef oi` ixde ¥¤¤¤¥©¤©
.z`fBì øîà,`ed jexa yecwdáøò äéäé ïBLé÷ ìçð.xacaãiî ¨©©©¦¦§¤¨¥¦¨
ïèìtmidáéúëc ,äLaiì(l ci my)úî íéøöî úà ìàøNé àøiå' §¨¨©©¨¨¦§¦©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥

'åâå ìòd`iapd dxeac onfa `ed jexa yecwd el rxte .'mId ztU ©§©©¨
ryz el eide ,orpk `av xy `xqiqa englpy ,mrepia` oa wxae
ze`n yyn dvgne cg` letk mdy ,(bi c mihtey) lfxa akx ze`n
mtxb `xqiq ly lfxa iakx ze`n ryz mze` lke ,drxt ly eiakx
.'mtxB oFWiw lgp' (`k d mihtey) xn`py ,mil mkilyde oeyiw lgp©©¦§¨¨

:zepeiqpd z` zx`ane `xnbd dkiynn,'íéna íéðL'epiideäøîa §©¦©©¦§¨¨
äøîa .íéãéôøáe,'d z` eqipáéúëc(bk eh zeny)äúøî eàáiå' ¦§¦¦§¨¨¦§¦©¨Ÿ¨¨¨

ì eìëé àìåúzL,'md mixn iM dxOn mináéúëeeixg`y weqta §Ÿ¨§¦§Ÿ©¦¦¨¨¦¨¦¥§¦
ä [eðliå] (ïìéå)','äLî ìò íòmdl wtqiy 'da epin`d `ly ixd ©¦Ÿ¨¨©Ÿ¤

.dyn lr eppelzde ,mdikxv z`íéãéôøa,'d z` eqipáéúëcmy) ¦§¦¦¦§¦
(` fiì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå'úzL,'mrdáéúëeeixg`y weqta ©©£¦§¦¦§¥©¦¦§Ÿ¨¨§¦

(a fi my)äLî íò íòä áøiå'xn`Ie dYWpe min Epl EpY Exn`Ie ©¨¤¨¨¦Ÿ¤©Ÿ§§¨©¦§¦§¤©Ÿ¤
.''d z` oEQpY dn icOr oEaixY dn dWn mdl̈¤Ÿ¤©§¦¦¨¦©§©¤

:zx`ane `xnbd dkiynnáéúëc ,'ïna íéðL'§©¦©¨¦§¦
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

‚Îהקהל שקבלו עד שבת בערב מנחה להתפלל ששהה מי
בית באותה מנחה יתפלל לא ברכו שאמרו דהיינו שבת
קדשו שהקהל שמאחר ערבית מתפללין שהקהל בשעה הכנסת
הכנסת לבית חוץ ילך אלא אצלם חול לעשותו לו אין היום
ברכו אחר עמהם ענה שלא והוא חול של מנחה שם ויתפלל
של מנחה להתפלל לו ואסור שבת עליו קבל הרי ענה אם אבל
מנחה התפלל ולא טעה כדין שתים ערבית יתפלל אלא חול

ק"ח: בסימן שנתבאר שבת בערב

„Îמנחה להתפלל יתחיל לברכו סמוך הכנסת לבית בא ואם

ברכו הצבור יאמרו מנחה מתפלל בעודו שמיד ואע"פ חול של
של תפלה אצלם מתפלל שהוא במה לחוש לו אין שבת ויקבלו
להתחיל שצריך דבר שכל ואע"פ בהיתר שהתחיל כיון חול
שתגיע קודם לגמור שיוכל בענין כך כל להקדים צריך בהיתר
זה הרי האיסור שעת תוך שימשוך ידוע אם אבל האיסור שעת
אין כאן מקום מכל רל"ה בסימן שנתבאר כמו באיסור כמתחיל
חול של תפלה להתפלל שלא זה שאיסור לפי כך כל להקפיד

בעלמא: חומרא אלא אינו שבת של המתפלל צבור אצל

יחֿכד סעיפים המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלק
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הפרק: יהודה,תוכן ושל יוסף עבודת אופן בין ההבדל

ממי גדול ומי

úðéçá ë"â àåäù ,äãåäéå óñåé ïéðò ë"â åäæ äðäå
.'åë íîåãå çîåö úðéçáå õøàå íéîù úâøãîå

לארץ ויהודה (צומח) לשמים יוסף בין הקשר [וביאור

(דומם):]

êìåäå óñåúîù ,éåáøå úôñåú ïåùì óñåé éë
.çîåö úðéçá ïéðò àåäå ,äìòîì ääáâäå äìãâäá

äìòî äìòîì êìåäå ìãâù æøàä úðéçá èøôáå
æøàë çøôé øîúë ÷éãö ù"îëå ,úåìòîä íåøá

.äâùé ïåðáìá
הצומח מין שלימות הוא שארז לעיל, הובא

הצמחים). כל משאר יותר היא שבו (שהצמיחה

בחינת הוא שיוסף ידוע כי ארז, בחי' הוא ויוסף
גו' "צדיק וכתיב הצדיק"), "יוסף שנקרא (כפי צדיק
נמשל צדיק) (בחינת שיוסף הרי ישגה", בלבנון כארז

ישגה"). ("בלבנון גבוה ל"ארז"

יוסף אצל שדוקא בכך ביאור מוסיף המוסגר [ובמאמר

ד השלימות ענין "צמיחה"מצינו - וגדלות בלבנון" :]"כארז

çîåö '÷ðù úåìéöàã ïéôðà øéòæ úðéçá åðééäå)
.íîåã '÷ðù úåëìîä éáâì

האצילות שבעולם העליונות שהמידות לעיל הובא
שנק' המלכות מידת לגבי "שמים" נק' אנפין") ("זעיר
הוא וארץ שמים בחינות בין ההבדל אשר "ארץ",
בחינת הן שהמידות ונמצא לדומם. צומח בין כההבדל

דומם. - והמלכות צומח,

äçéîö íäá ùé úåãîäù úåëéøàá à"îá ù"îë
úåãîáå ,'åë íîåã úðéçá ïä úåéúåàä ìáà ìåãéâå

.úåìãâå úåðè÷ úðéçá ùé

המדות כי שבנפש, "צומח" בחינת הן המדות
בחוש שרואים וכפי לגדלות, מקטנות "צומחות"
הן אלא קבוע, במצב נשארות אינן אדם של שמדותיו
קטנה התפעלות לאדם יש שבתחילה וגדלות, הולכות
יותר הדבר טיב את שמכיר וככל דבר, באיזה
שלהבת שנעשית עד יותר מתלהבת שלו ההתפעלות

עזה.

"באשר וכמ"ש דיבור בחינת - המלכות משא"כ
ע"י מדינתו אנשי על שולט (המלך שלטון" מלך דבר
לא באותיות שהרי "דומם", בחינת היא - דיבורו)
הוא אותיות של ענינן שכל וצמיחה, גידול גדר שייך
רגש של ביטוי או שכלי רעיון המכילים "כלים" שהן
"אור", שום עצמן מצד לאותיות אין אבל וכיו"ב, הלב
[וכפי "צמיחה" בו שאין דומם כמו הן הרי ובמילא
אורה וכל משלה אור לה אין שמלכות לעיל, שנתבאר
ממנה]. שלמעלה הספירות מן מקבלת היא ושפעה

úðéçá àåä áåæàäù ,áåæàå æøà õò úðéçá åäæå
æøàë ù"æå ,'åë úåìãâä úðéçá æøàäå úåðè÷ä

.'åë äâùé ïåðáìá
בפרה וכן מצורע בטהרת שמצינו הענין סוד זהו
הקצוות שני שהם - ואזוב ארז עץ שלוקחים אדומה
ארז ועץ הקטנות תכלית הוא דאזוב הצומח, שבמין
בלבנון "כארז כנ"ל, נאמר, זה (שעל הגדלות תכלית

ישגה").

úòãä ãò äìåòù ãåñé úðéçá àåä èøôá óñåéå
äìòî äìòî çéøáîùëå .'åë øúëä ãò äìåò úòãå

.('åë ïåðáìá æøà àø÷ð
בלבנון ל"ארז יוסף בחינת בין במיוחד והקשר

ישגה":

הי מידת היא יוסף דמדריגת נקראידוע שלכן סוד,

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מידת הוא (צדיק עולם" יסוד "צדיק כי הצדיק", "יוסף
היסוד).

"עמידת" שסדר הקבלה בספרי מבואר והנה
הימין, קו - "קוין" בשלשה הוא העליונות הספירות
בקו הם נצח חסד חכמה האמצעי: וקו השמאל קו
תפארת דעת השמאל; בקו - הוד גבורה בינה הימין;

האמצעי. בקו - ויסוד

זב"ז, קשורות קו שבאותו ה"ספירות" וכל
מן מקבל והחסד החסד, של ענף הוא נצח - ולדוגמא
מן התפארת) ידי (על מקבל שהיסוד ונמצא החכמה.

הדעת.

האמצעי קו אשר הקבלה, בספרי מבואר זאת ועוד
האור על מורה "כתר" פירוש, הכתר", עד "עולה
גשמי כתר (כמו ספירות עשר מגדר שלמעלה האלקי
בלתי ואור המוח), את מקיף שהוא הראש, על המונח

דוקא. האמצעי בקו מתגלה זה מוגבל

שכח האדם, בנפש ג"כ שמצינו דרך [ועל
אדם של נפשו עצם ביטוי לידי בא שבו ההולדה,
דרך מתגלה נפשו), כוחות פרטי מכל (שלמעלה
אין כמחז"ל הדעת ע"י ג"כ ונמשך שבו, ה"יסוד"

לדעת]. אלא קישוי

האמצעי, בקו הוא המידות "גדלות" שעיקר ונמצא
מכל (שלמעלה הכתר עד "לעלות" שביכולתו

הספירות).

גו' "צדיק דוקא, היסוד) (מידת ביוסף שנאמר וזהו
עליון אור על מורה "לבנון" כי - ישגה" בלבנון כארז
רק ומאיר ספירות בעשר כלל להתלבש יכול "שאינו
דבחינת הצמיחה ענין תכלית וזוהי מקיף", בבחינת
מה מאד"), בגובה ש"גדל ה"ארז" (ענין המידות
"לבנון", בחינת עד כארז וישגה "עולה" היסוד שמידת

כתר.

חוזר יוסף, מדריגת בביאור זה מוסגר מאמר [לאחרי

" של ענינו :]"יהודהלבאר

àéäù ,úåìéöàã úåëìî ,"õøà" úðéçá àåä äãåäéå
'÷ð úåëìîäù ,ì"ðë] úåìéöàã íîåãä úðéçá

.[íîåã

åá ùé íîåãäù ,ìåèáå äàãåä ïåùì ,äãåäé ïëìå
:ì"ðë øúåéá ìåèáä úðéçá

את שמבטל - הוא ב"הודאה" הפירושים אחד
מאיר), לרבי חכמים מודים (כמו לאחרים ומודה דעתו

כנ"ל. הדומם מעלת היא היא הביטול שענין

äìòîì àåä óñåé äúò úåìùìúùää øãñá äðäå
ïî äúåéçå äòôù úìá÷î úåëìîä éøäù ,äãåäéî
íéøöîá êìîä äéä óñåé ïëìå ,"ïéôðà øéòæ"ä
àåäå ,úåàùðúäå ìåãéâ úðéçá ,çîåö úðéçá àåäù

,íìåëì òéôùîäå øéáùîä äéäàåä äãåäéå
.ìá÷îä
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שמחיÂ‰ÊÂ(טז) ואח"כ תחלה רני כו' ציון בת ושמחי רני
ברמשא הוא דהרננ' למעלה מבואר דהנה כו'
וכמו כו' ש"ע וכברייתו יום למדת קודם לילה דמדת דוקא
נפלאה בתשוקה נפשם ותכסוף שתכלה המלאכים של השיר
שאז כו' האור והעדר וצמצום הריחוק מצד דוקא בלילה

כו יותר מתגברת ק"שהתשוקה שלפני פסוד"ז ענין וזהו '
לה' ולהלל להודות ותשבחות שירות אומרי' שאנו וברכותיה
עלי' שהוא דוקא פסוד"ז ונק' כו' השמים מן ה' את הללו כמו
המסתיר וחשך הצמצום מן לצאת וזמרה שיר ע"י והתכללות
ההילול ענין עיקר שזהו כו' נרו בהלו כמו החשך את ולהאיר
החשך את להאיר יותר בפסוד"ז להאריך צריך ולכך כידוע
בש"ע וביותר בק"ש באחד למס"נ לבוא הנשמה שתוכל כדי
שבחו אדם דיסדר או' גזרו שלזה ברכאין בח"י להמשיך

שע"ז ישראל בשמע בק"ש ושמחי וכו' יתפלל ואח"כ ש"מ
רמ"ח כל כוללת שק"ש לפי דוקא בשמחה ה' את עבדו אמרו
הדברים והיו א' שהרי דוקא ש"מ שמחה והוא כידוע מ"ע
שאנכי מי אנכי פי' וידוע כו' היום מצוך אנכי אשר האלה
למעלה והיינו כלל דלמת"ב ממש ב"ה א"ס מהו"ע שהוא
מבחי' למעלה שהוא כנ"ל לעולמות להשפעה מקור מבחי'
מגיע מ"ן העלאת שום ואין ולילה יום וגלוי העלם ואור חשך
ק"ש במצות ודוקא כנ"ל לבד ש"מ שמחה רק כלל לשם
רני אמר וע"כ כו' ואהבת באמרו י"ח לצאת באחד במס"נ
הנ"ל בשמחה ה' את עבדו ענין והוא שמחי ואח"כ תחלה
עליונים במלאכים שמדבר יום מדת הוא אור ביוצר (אך
כו' אור יוצר שמתחיל וזהו דוקא ביום וברוך קדוש שאו'
וד"ל): כו' משרתיו ואשר משרתים יוצר בענין וכידוע
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מידת הוא (צדיק עולם" יסוד "צדיק כי הצדיק", "יוסף
היסוד).

"עמידת" שסדר הקבלה בספרי מבואר והנה
הימין, קו - "קוין" בשלשה הוא העליונות הספירות
בקו הם נצח חסד חכמה האמצעי: וקו השמאל קו
תפארת דעת השמאל; בקו - הוד גבורה בינה הימין;

האמצעי. בקו - ויסוד

זב"ז, קשורות קו שבאותו ה"ספירות" וכל
מן מקבל והחסד החסד, של ענף הוא נצח - ולדוגמא
מן התפארת) ידי (על מקבל שהיסוד ונמצא החכמה.

הדעת.

האמצעי קו אשר הקבלה, בספרי מבואר זאת ועוד
האור על מורה "כתר" פירוש, הכתר", עד "עולה
גשמי כתר (כמו ספירות עשר מגדר שלמעלה האלקי
בלתי ואור המוח), את מקיף שהוא הראש, על המונח

דוקא. האמצעי בקו מתגלה זה מוגבל

שכח האדם, בנפש ג"כ שמצינו דרך [ועל
אדם של נפשו עצם ביטוי לידי בא שבו ההולדה,
דרך מתגלה נפשו), כוחות פרטי מכל (שלמעלה
אין כמחז"ל הדעת ע"י ג"כ ונמשך שבו, ה"יסוד"

לדעת]. אלא קישוי

האמצעי, בקו הוא המידות "גדלות" שעיקר ונמצא
מכל (שלמעלה הכתר עד "לעלות" שביכולתו

הספירות).

גו' "צדיק דוקא, היסוד) (מידת ביוסף שנאמר וזהו
עליון אור על מורה "לבנון" כי - ישגה" בלבנון כארז
רק ומאיר ספירות בעשר כלל להתלבש יכול "שאינו
דבחינת הצמיחה ענין תכלית וזוהי מקיף", בבחינת
מה מאד"), בגובה ש"גדל ה"ארז" (ענין המידות
"לבנון", בחינת עד כארז וישגה "עולה" היסוד שמידת

כתר.

חוזר יוסף, מדריגת בביאור זה מוסגר מאמר [לאחרי

" של ענינו :]"יהודהלבאר

àéäù ,úåìéöàã úåëìî ,"õøà" úðéçá àåä äãåäéå
'÷ð úåëìîäù ,ì"ðë] úåìéöàã íîåãä úðéçá

.[íîåã

åá ùé íîåãäù ,ìåèáå äàãåä ïåùì ,äãåäé ïëìå
:ì"ðë øúåéá ìåèáä úðéçá

את שמבטל - הוא ב"הודאה" הפירושים אחד
מאיר), לרבי חכמים מודים (כמו לאחרים ומודה דעתו

כנ"ל. הדומם מעלת היא היא הביטול שענין

äìòîì àåä óñåé äúò úåìùìúùää øãñá äðäå
ïî äúåéçå äòôù úìá÷î úåëìîä éøäù ,äãåäéî
íéøöîá êìîä äéä óñåé ïëìå ,"ïéôðà øéòæ"ä
àåäå ,úåàùðúäå ìåãéâ úðéçá ,çîåö úðéçá àåäù
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שמחיÂ‰ÊÂ(טז) ואח"כ תחלה רני כו' ציון בת ושמחי רני
ברמשא הוא דהרננ' למעלה מבואר דהנה כו'
וכמו כו' ש"ע וכברייתו יום למדת קודם לילה דמדת דוקא
נפלאה בתשוקה נפשם ותכסוף שתכלה המלאכים של השיר
שאז כו' האור והעדר וצמצום הריחוק מצד דוקא בלילה

כו יותר מתגברת ק"שהתשוקה שלפני פסוד"ז ענין וזהו '
לה' ולהלל להודות ותשבחות שירות אומרי' שאנו וברכותיה
עלי' שהוא דוקא פסוד"ז ונק' כו' השמים מן ה' את הללו כמו
המסתיר וחשך הצמצום מן לצאת וזמרה שיר ע"י והתכללות
ההילול ענין עיקר שזהו כו' נרו בהלו כמו החשך את ולהאיר
החשך את להאיר יותר בפסוד"ז להאריך צריך ולכך כידוע
בש"ע וביותר בק"ש באחד למס"נ לבוא הנשמה שתוכל כדי
שבחו אדם דיסדר או' גזרו שלזה ברכאין בח"י להמשיך

שע"ז ישראל בשמע בק"ש ושמחי וכו' יתפלל ואח"כ ש"מ
רמ"ח כל כוללת שק"ש לפי דוקא בשמחה ה' את עבדו אמרו
הדברים והיו א' שהרי דוקא ש"מ שמחה והוא כידוע מ"ע
שאנכי מי אנכי פי' וידוע כו' היום מצוך אנכי אשר האלה
למעלה והיינו כלל דלמת"ב ממש ב"ה א"ס מהו"ע שהוא
מבחי' למעלה שהוא כנ"ל לעולמות להשפעה מקור מבחי'
מגיע מ"ן העלאת שום ואין ולילה יום וגלוי העלם ואור חשך
ק"ש במצות ודוקא כנ"ל לבד ש"מ שמחה רק כלל לשם
רני אמר וע"כ כו' ואהבת באמרו י"ח לצאת באחד במס"נ
הנ"ל בשמחה ה' את עבדו ענין והוא שמחי ואח"כ תחלה
עליונים במלאכים שמדבר יום מדת הוא אור ביוצר (אך
כו' אור יוצר שמתחיל וזהו דוקא ביום וברוך קדוש שאו'
וד"ל): כו' משרתיו ואשר משרתים יוצר בענין וכידוע
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

.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

תחלהÚÓÂ˙‰ה) והכלי' הארון שיעשו משה מ"ש צ"ל
כוונת וצ"ל הוא נהפוך דלכאו' המשכן ואח"כ
קדמו שמי' אם בגמ' פלוגתא יש דהנה הוא והענין משה.
אבל קדמו שמי' הבריאה בסדר ובאמת קדמה ארץ אם
ארץ קדמה שבמחשבה דוקא ארץ בחי' הוא המכוון עיקר
וכמ בראתי, עלי' ואדם כמ"ש המכון עיקר שהיא "כלשמי'

ואח"כ המשכן תחלה הי' למשה הקב"ה שבציוי כאן יובן
משה אמר לזה קדם הארון במחשבה אבל וכליו הארון

שיצא אף במחשבה שקדם לפי תחלה הארון שיעשה
ע"ד או המתהפך חותם כמשל והוא אחרון בדיבור
התבואה צמיחת וכמשל אחרון יצא ראשון נכנס משארז"ל
תחלה. והתבן הקש צומחין ואעפ"כ התבואה היא שעיקר

אם„Ó‚Â‡ו) קדמו שמי' אם פלוגתא מצינו זו לפלוגתא
השמי' ברא בראשית כתי' הנה כי קדם אור
אור עוטה מ"ש ע"ד להיפוך וי"א אור יהי ואח"כ והארץ
וד"ל. שמי', ואח"כ אור בתחלה כיריעה שמי' נוטה כשלמה
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â'נק צדיק כי תמים, צדיק איש בנח שנאמר מה יובן
ת כו'המקיים ברית דנטר מאן הזהר לפי' ואפי' ומ"צ,

מכל כח היא הברית נטירת כי המצות כללות על ג"כ קאי
להוליד וא"א מ"ע, רמ"ח וזהו בדומה מוליד דהרי האברים
צ"ל והצדיק מל"ת, הוא הנפש הוא והדם הדם הילוך בלא
לא וזהו עמו, בל ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו כמ"ש תמים,
בחיצוניות שהוא כמו כברו תוכו צ"ל כי עובד בשם כלל נק'
בו יבוא קטן נקב יעשה אם בספינה כמו בפנימיות, יהי' כן
דהיינו ליטבע יכול כברו תוכו אין אם כמ"כ שיטבע עד מים
כי כמ"ש רוחני חיות הוא החיות עיקר כי החיות, שיאבד

דמים הטרדות ריבוי עליו מקשר ואם אלקה, חלק הוי', חלק
אע"פ שנח מה וזהו נטבע, כמו וזהו חיותו מאבד הרי רבים
רבים. המים מן להגן בכדי להתיבה צריך הי' צדיק שהי'

‰Ê·Âשהוא מ"ד וחד גופר עצי תיבת לך עשה מ"ש יובן
צדיק ע"פ ובגמ' גולמיש, שהוא מ"ד וחד מבליגה
ופירש"י ארז מהו ג"כ איפליגו בלבנון כארז יפרח כתמר
ארז כי א', הוא וארז גופר שעצי נמצא גופר, עצי כעל ג"כ
ועי"ז עליון מלובן ששרשם המצות מעשה על קאי בלבנון
כך אחד לב אלא לו אין התמר מה כמארז"ל יפרח כתמר

שבשמים. לאביהם לבן ישראל
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øúåé úåììëáå,קדמון אדם לפני כתר בחינת עוד àåäיש
íåöîöä éðôì óåñ ïéà øåàáù èåùôä ïåöøä úðéçá

הצמצום. לאחר הוא קדמון אדם שהרי åîëåהראשון,
íééç õòá áåúëù22שזה הראשון הצמצום של בתיאור

åë',התחיל àåøáìå ìéöàäì èåùôä åðåöøá äìòùëעוד

הצמצום. לפני

שונה ה' של הרצון כי נ"ע, הרבי מבאר דלהלן בשורות

דבר, לאיזה דחף רק הוא שלנו הרצון שהרי שלנו, מהרצון

כל כלול הקב"ה של הרצון בתוך הרי הקב"ה אצל ואילו

הרי מהכתר, העולם שנתהווה ואחרי מהרצון. שנתהווה מה

ממנו. שנתהווה מה כל את ומקיף סובב הכתר

נ"ע: הרבי של ìëáובלשונו øúë úðéçáá àåä äæ ìëã
îöòá ììåëù äâéøãîå äâéøãîïåöø úðéçáá äìòù äî ìë å

äæ,ברצון טמון כבר כך אחר שנתהווה מה äååäúðùëåכל
àåäבפועל éøä éåìéâ úðéçáá àáå ïåöøäá ìåìëå íìòðù äî
הכתר -é÷îå ááåñ úðéçáá,'åë äååäúðù äî ìëì óכלומר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מה כל (בכתר) ברצון טמון בפועל ההתהוות לפני גם

הכתר הרי בפועל ההתהוות לאחר וגם כך, אחר שיתהווה

שנתהווה. מה לכל וסובב מקיף

úåìéöàã úåøéôñ øùòä ìë ììåë úåìéöàã øúë åîëå-

ברצון יש האצילות עולם את לברוא הרצון את כשיש

הרצון כשהתממש כך ואחר האצילות, עולם כל את בהעלם

é÷îå ááåñ øúëä úðéçá éøä úåìéöàä ìöàðùëåúà ó
òåãéëå úåìéöàäהקבלה êéøàבלשון éìåâéòãהכתר שהוא

האצילות åë',של úåìéöàã úåëìî úðéçá ãò íéááåñ-

והיא האצילות דרגת סוף היא דאצילות מלכות בחינת

בכתר. מוקפת

ïëåיותר ÷ïåîãלמעלה íãà úðéçáשל הכללי הכתר שהוא

העולמות ÷íãåכל ìëä ììåëù éììë øåà úðéçá àåä
ååäúðùהכל הדורות כל סוף עד שיהיו הנבראים פרטי כל

א"ק, של הכללי ברצון úåîìåòäטמון ååäúðù øçàåבפועל

é÷îå ááåñ úðéçáá àåä éøäïåîã÷ íãà éìåâéòã íäéìò ó
,'åë äéùòä úéúçú ãò íéòéâî'ב יש קדמון באדם כלומר -

ובחינת המקיף) האור (שרש העיגולים בחינת בחינות,

היינו קדמון אדם ועיגולי הפנימי), האור (שרש היושר

קדמון, שבאדם המקיף האור שהוא הכללי, הרצון בחינת

ביותר. הנמוך העולם שהוא העשיה עולם תחתית עד מגיעים

àåä ïëåיותר íâùלמעלה íåöîöä éðôìù èåùôä ïåöøá íâ
é÷îå ááåñ êë øçàå ìëä äìçúá ììåë ïëúðéçá åäæù ó

¯ å÷ä éðôìù ìåãâä ìåâéòäאין האור הוא הגדול העיגול

הוא והעיגול בעולמות, הנמשך האור הוא והקו ááåñùסוף
é÷îå'åë å÷äîù úåìùìúùää ìë ó.הפנימי האור שהוא

.òãåðë 'åë ìåãâä ìåâéòäî àåä ïùøù íéìåâéòä ìëå
הפרטיים הרצונות ולכל הכתרים. הרצונות, זה העיגולים

סדר כל של הכללי ברצון שרש יש הפרטיים לעולמות

העיגולים. כל בין ישירה השפעה יש וממילא ההשתלשלות.

עולם של (הכתר) שהעיגול לחשוב יכולים היינו כלומר:

המלכות היינו – שמעליו העולם בסוף רק שרשו הבריאה

עולם של שהמלכות הידוע (וכפי האצילות עולם של

נ"ע הרבי מבאר הבריאה), עולם של כתר נעשית האצילות

כבר הבריאה עולם של לרצון שרש יש אלא כך, זה שאין

שמעליו. בעולם רק ולא הגדול, העיגול שהוא הכללי ברצון
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

ולירח, לשמש השתחוו ולכן הארץ, על להשגיח ית' לפניו השפלה שזו אומרים העולם אומות
דאלקיא, אלקא ליה קרו ורק בביטול, להיות רצו לא אחאב של דורו דרכם. עובר השפע כי

ולאשרה. לבעל והשתחוו

ÔÈ·‰Ïeרם" אֹומרים העֹולם אּמֹות ּדהּנה הּוא, הענין זה ¿»ƒְְְִִִֵֶָָָָָֻ
אבל ּכבֹודֹו", הּׁשמים על הוי' ּגֹוים ּכל ְֲֲִִַַַַָָָָָעל
הרי ּבּה אׁשר וכל הארץ ּכמֹו הּׁשפלים ּבעלּולים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשּגיח

יתּבר לפניו הׁשּפלה אתהיא ה' עזב אֹומרים ולכן , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
הּכֹוכבים הם הּמּזלֹות ּביד עליה מּלהׁשּגיח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארץ
חּמה ענין ׁשּזהּו חּמה הּגלּגל ּכי להיֹות אמנם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוגלּגליהם,
ׁשמׁש ּתבּואת "מּמגד נאמר עליה הּנה ּכּנ"ל, ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבסּבּובּה
רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּצמיחה, ׁשּפֹועלים ירחים" ּגרׁש ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּומּמגד
וכדֹומה, הירקֹות ּכמֹו הּלבנה מּקר הּגדלים ּדברים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
לּׁשמׁש הׁשּתחוּו ולכן החּמה, מחם הּגדלים ּתבּואֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויׁש

ּדברים להצמיח הּׁשפע הֹול ּבם ּדר ּכי להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוירח
ּכן ּגם ידעּו אחאב ׁשל ּבדֹורֹו ּכי והגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּגׁשמּיים,
מּצד אינם הּׁשמים צבא וכל וירח הּׁשמׁש ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּפעּלתם
להיֹות מקֹום מּכל ּבם, ּדר הּׁשֹופע מאלקּות אם ּכי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעצמם
והם ּדוקא, הּבּטּול ידי על הּוא ׁשּבקדּׁשה הׁשּפעה ּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּכי
ּברּו להּקדֹוׁש קראּו לזאת הּבּטּול, ּבבחינת להיֹות רצּו ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹלא

ּדאלקּיא אלקא ּבׁשם רק ולאׁשרהוהּוא לּבעל והׁשּתחוּו , ְְְְֱֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
וסהרא ּדׁשמׁשא זה לעּמת הׁשּתחואתםזׁשהם ּכדגמת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

אֹותם ׁשּמחּׁשבים לפי ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָועבֹודתם
מה, ּדבר ְְִִַָלמציאּות
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

מה כל (בכתר) ברצון טמון בפועל ההתהוות לפני גם

הכתר הרי בפועל ההתהוות לאחר וגם כך, אחר שיתהווה

שנתהווה. מה לכל וסובב מקיף

úåìéöàã úåøéôñ øùòä ìë ììåë úåìéöàã øúë åîëå-

ברצון יש האצילות עולם את לברוא הרצון את כשיש

הרצון כשהתממש כך ואחר האצילות, עולם כל את בהעלם

é÷îå ááåñ øúëä úðéçá éøä úåìéöàä ìöàðùëåúà ó
òåãéëå úåìéöàäהקבלה êéøàבלשון éìåâéòãהכתר שהוא

האצילות åë',של úåìéöàã úåëìî úðéçá ãò íéááåñ-

והיא האצילות דרגת סוף היא דאצילות מלכות בחינת

בכתר. מוקפת

ïëåיותר ÷ïåîãלמעלה íãà úðéçáשל הכללי הכתר שהוא

העולמות ÷íãåכל ìëä ììåëù éììë øåà úðéçá àåä
ååäúðùהכל הדורות כל סוף עד שיהיו הנבראים פרטי כל

א"ק, של הכללי ברצון úåîìåòäטמון ååäúðù øçàåבפועל

é÷îå ááåñ úðéçáá àåä éøäïåîã÷ íãà éìåâéòã íäéìò ó
,'åë äéùòä úéúçú ãò íéòéâî'ב יש קדמון באדם כלומר -

ובחינת המקיף) האור (שרש העיגולים בחינת בחינות,

היינו קדמון אדם ועיגולי הפנימי), האור (שרש היושר

קדמון, שבאדם המקיף האור שהוא הכללי, הרצון בחינת

ביותר. הנמוך העולם שהוא העשיה עולם תחתית עד מגיעים

àåä ïëåיותר íâùלמעלה íåöîöä éðôìù èåùôä ïåöøá íâ
é÷îå ááåñ êë øçàå ìëä äìçúá ììåë ïëúðéçá åäæù ó

¯ å÷ä éðôìù ìåãâä ìåâéòäאין האור הוא הגדול העיגול

הוא והעיגול בעולמות, הנמשך האור הוא והקו ááåñùסוף
é÷îå'åë å÷äîù úåìùìúùää ìë ó.הפנימי האור שהוא

.òãåðë 'åë ìåãâä ìåâéòäî àåä ïùøù íéìåâéòä ìëå
הפרטיים הרצונות ולכל הכתרים. הרצונות, זה העיגולים

סדר כל של הכללי ברצון שרש יש הפרטיים לעולמות

העיגולים. כל בין ישירה השפעה יש וממילא ההשתלשלות.

עולם של (הכתר) שהעיגול לחשוב יכולים היינו כלומר:

המלכות היינו – שמעליו העולם בסוף רק שרשו הבריאה

עולם של שהמלכות הידוע (וכפי האצילות עולם של

נ"ע הרבי מבאר הבריאה), עולם של כתר נעשית האצילות

כבר הבריאה עולם של לרצון שרש יש אלא כך, זה שאין

שמעליו. בעולם רק ולא הגדול, העיגול שהוא הכללי ברצון
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ולירח, לשמש השתחוו ולכן הארץ, על להשגיח ית' לפניו השפלה שזו אומרים העולם אומות
דאלקיא, אלקא ליה קרו ורק בביטול, להיות רצו לא אחאב של דורו דרכם. עובר השפע כי

ולאשרה. לבעל והשתחוו

ÔÈ·‰Ïeרם" אֹומרים העֹולם אּמֹות ּדהּנה הּוא, הענין זה ¿»ƒְְְִִִֵֶָָָָָֻ
אבל ּכבֹודֹו", הּׁשמים על הוי' ּגֹוים ּכל ְֲֲִִַַַַָָָָָעל
הרי ּבּה אׁשר וכל הארץ ּכמֹו הּׁשפלים ּבעלּולים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשּגיח

יתּבר לפניו הׁשּפלה אתהיא ה' עזב אֹומרים ולכן , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
הּכֹוכבים הם הּמּזלֹות ּביד עליה מּלהׁשּגיח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארץ
חּמה ענין ׁשּזהּו חּמה הּגלּגל ּכי להיֹות אמנם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוגלּגליהם,
ׁשמׁש ּתבּואת "מּמגד נאמר עליה הּנה ּכּנ"ל, ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבסּבּובּה
רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּצמיחה, ׁשּפֹועלים ירחים" ּגרׁש ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּומּמגד
וכדֹומה, הירקֹות ּכמֹו הּלבנה מּקר הּגדלים ּדברים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
לּׁשמׁש הׁשּתחוּו ולכן החּמה, מחם הּגדלים ּתבּואֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויׁש

ּדברים להצמיח הּׁשפע הֹול ּבם ּדר ּכי להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוירח
ּכן ּגם ידעּו אחאב ׁשל ּבדֹורֹו ּכי והגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּגׁשמּיים,
מּצד אינם הּׁשמים צבא וכל וירח הּׁשמׁש ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּפעּלתם
להיֹות מקֹום מּכל ּבם, ּדר הּׁשֹופע מאלקּות אם ּכי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעצמם
והם ּדוקא, הּבּטּול ידי על הּוא ׁשּבקדּׁשה הׁשּפעה ּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּכי
ּברּו להּקדֹוׁש קראּו לזאת הּבּטּול, ּבבחינת להיֹות רצּו ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹלא

ּדאלקּיא אלקא ּבׁשם רק ולאׁשרהוהּוא לּבעל והׁשּתחוּו , ְְְְֱֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
וסהרא ּדׁשמׁשא זה לעּמת הׁשּתחואתםזׁשהם ּכדגמת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

אֹותם ׁשּמחּׁשבים לפי ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָועבֹודתם
מה, ּדבר ְְִִַָלמציאּות

e"txz ,dkepg zay

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

האלקים.ו. וירח.ז.אלקי השמש של



c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

בפנימיות, הפועל מקיף שזה אלא "מקיף", היא סוכה

גם אבריו לחיזוק הנוגע התינוק, של כריכתו וכמשל

לאיש. היותו בתקופת

בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות "כי זהו

בסוכה ההושבה את ומשווה מצרים", מארץ אותם

בדרך שהיתה מצרים שביציאת כשם ממצרים, ליציאה

סדר של והדרגה בסדר שלא כלומר מלמעלה, גילוי

מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי בדיבור הנה פנימי,

לצאת שיוכלו ישראל לנשמות הכוח ניתן מצרים"

ה"בסוכות עם כך עצמם, בכח וגבולים מהמצרים

בסוכה, ישיבה להיות שתוכל הכוח ניתן הושבתי"

בפנימי. וישפיע יפעל המקיף ואשר במקיף התיישבות

מקיף שזה כיוון אלא מקיף, היא שסוכה למרות

א) פנימי: סדר של ענינים בכך יש לכן לפנימי, השייך

הסוכה צל ב) סיכוך. שיש סימן צל כשיש צל, להיות צריך

צילתה ועל וצילתה, חמתה קיים כלומר באור, מעורב

הפכיים, שני להיות מוכרח לצל ג) מחמתה. יותר להיות

בהיעדר הגשם. מי זרימת ולאפשר השמש, על לכסות

לנבוע צריך הצל ד) פסולה. הסוכה אלה מתנאים אחד

מהקירות. ולא מהסכך

תנאים: ארבעה לסוכה להיות צריך כלל בדרך

עראי. ודירת ידיעה סיכוך, מחיצות,

ידעו", "למען ידיעה, של מקיף אבל מקיף, היא סוכה

שורה. שורה ודור, דור ב"דורותיכם", להיות הידיעה ועל

מדות בשכל, כלומר, הדרגות, בכל להיות הידיעה על

עשרים עד הוא הסוכה גובה שיעור לכן ודיבור. ומחשבה

בסוכה. יושב שהוא יודע אדם שבהם אמה

אמה: עשרים עד הסוכה גובה לשיעור דבר של טעמו

הנפש שכוחות הרי היא העבודה התחברות, היא דעת

כוחות הטבעית. הנפש כוחות את ויזככו יבררו האלקית

גובה ששיעור הרי בשרשם גבוהים הטבעית הנפש

ענינם שמוסבר כפי עשר, פעמיים עשרים, הוא הסוכה

בארוכה. בחסידות

היא המצוה בסוכה". "לישב היא הסוכה ברכת

אך בפנימי, וישפיע יפעל שהמקיף בהתיישבות, שתהיה

ועיקר פנימי, עדיין זה אין מקיף, עדיין שזה לדעת יש

דירת היא בכלל סוכה לכן פנימי. � הוא האדם עבודת

עראי.

מתנאי אחד עראי דירת משמשת סוכה במצות

אביי כאשר לכן עשה1הסוכה, אם רבא את שואל

סוכה, להוי דלא נמי הכי גבו, על וסיכך ברזל של מחיצות

שכן עראי, דירת הוא העיקרי שהתנאי רבא לו הסביר

דוקא. פנימיות הוא העבודה עיקר

מחיצות עיקריים: תנאים שני סוכה של ענינה בעצם

סיכוך בלי מחיצות להיות, מוכרחים ששניהם וסיכוך,

ההכרח מן סוכה, אינו מחיצות בלי סיכוך סוכה, אינן

וסיכוך. מחיצות � שניהם שיהיו

בכך הכוונה הרי מקיף, של מצוה היא שסוכה למרות

הסוכה עניני בכל ולכן בפנימי, ויפעל יכנס שהמקיף היא

מכן ולאחר הדפנות את עושים ובתחילה פנימי, סדר יש

הסיכוך. את

הטוב, הפנימי, את מבדילות הן הבדלה, הן מחיצות

בארוכה כמבואר העבודה, התחלת הן מחיצות מהחוץ.

תרצ"ב. השבועות חג תיראו, אל משה ויאמר בד"ה

לתחום יש הבנין, התחלת הן המחיצות הסוכה בבנין

לעצמו, מסויימות הגבלות לתחום אחד כל על הגבלות,

בקיומן המצוות למעשה בהנוגע גם וסייגים הגבלות

והן לתורה עתים לקביעות בהנוגע הן ממש, בפועל

הסוכה. דפנות הם ואלה מדותיו, לשינוי בהנוגע

הדפנות בנין פנימי. סדר ישנו הסוכה דפנות בבנין גם

סכך. מניחים הדפנות ארבע ועל למעלה מלמטה הוא

הסוכה � הדפנות להתחלת הארץ מן הפסק ישנו באם

פסולה.
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ותעמוד בראדי, העיר אל קרובה אחת, עיר אל באו הי', בשבוע שני ויום למסעם, הששי ָביום

העגלה מן הבעש"ט וירד העגלות. כל ויעמדו הבתים. אחד אצל הקדוש הבעש"ט ישב בה אשר העגלה

אחריו. ואשתו ורמ"ש התלמידים גם וילכו הבית, אל ויכנס

הקדוש הבעש"ט ואת לו, אשר הגדולים החדרים לאחד הבאים האורחים את הכניס הבית בעל

לבד. לחדר הכניס

1

2

3

4

5
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העיר. את לראות עמו ילכו כי הקדוש הבעש"ט ויאמר הדרך, מעמל נחו כאשר ויהי

קבוצות ויראו העיר, ברחוב וילכו הבית, פני את ואשתו ורמ"ש תלמידיו הקדוש, הבעש"ט כשיצאו

בחול. משחקים ילדים

ויאמר: הילד ויען שמך? מה מהם: אחד את וישאל הילדים, קבוצת אל הקדוש הבעש"ט ויגש

משה. ברוך שמי

השני: הילד את הקדוש הבעש"ט משה.וישאל ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה

משה. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה השלישי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

משה. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה הרביעי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

מרדכי. משה שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה החמישי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

אלי'. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה הששי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

לאה. ברכה שמי – אותה שאלו טרם – בקול קראה הילדים בין היתה אחת וילדה

עוז הרהיב לא איש אבל ואשתו, רמ"ש ובעיני הקדוש הבעש"ט תלמידי בעיני לפלא הדבר ויהי

זה. מה לשאול

מאירים. קדשו ופני הקדוש, הבעש"ט שפתי על רחף קל שחוק
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תרצ"ו טבת כ"ח ב"ה

אי"א וו"ח ונעלה הנכבד ידידנו

שי' הכהן נחמן רפאל מוה"ר

וברכה, שלום

לימודו מקביעות לשמוע שמחתי . . . מכתבו על במענה

בשלום גיני יפרוש שלום, בנוה חב"ד בביהכ"נ ברבים דא"ח

ויוסיף בגו"ר השי"ת יעזרם כי ברכתי להם ויגיד שי' הלומדים

באהבה נועם בדרכי הלימוד אל לקרב זו בעבודתו אומץ

להניח צריכים ע"ז אשר בארוכה במ"א וכמ"ש הדעת וקירוב

מוחם בקרב אשר החסידים גזע על לראש ולכל גדולים כחות

אבותיהם ואבות דאבותיהם קדישא רוחא ההוא שוכן ולבם

מתעוררים. בעזה"י טובה ובהתעוררות לעוררו, רק וצריכים

ההתפעלות בו רואה ואינו דא"ח הלומד התלמיד ובדבר

בנחיצות וההטעמה ההסברה העדר היא הסיבה הדרושה,

אין - ההתועדות, בזמן והוא זה וכשיתמלא העבודה, והכרח

הדרושה ההתפעלות תבוא ית' בעזרתו אז - פארבריינגען א

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת פנימי בחיות המצות קיום להיות

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין יחזקאל מזכיר:
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העיר. את לראות עמו ילכו כי הקדוש הבעש"ט ויאמר הדרך, מעמל נחו כאשר ויהי

קבוצות ויראו העיר, ברחוב וילכו הבית, פני את ואשתו ורמ"ש תלמידיו הקדוש, הבעש"ט כשיצאו

בחול. משחקים ילדים

ויאמר: הילד ויען שמך? מה מהם: אחד את וישאל הילדים, קבוצת אל הקדוש הבעש"ט ויגש

משה. ברוך שמי

השני: הילד את הקדוש הבעש"ט משה.וישאל ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה

משה. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה השלישי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

משה. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה הרביעי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

מרדכי. משה שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה החמישי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

אלי'. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה הששי: את הקדוש הבעש"ט וישאל

לאה. ברכה שמי – אותה שאלו טרם – בקול קראה הילדים בין היתה אחת וילדה

עוז הרהיב לא איש אבל ואשתו, רמ"ש ובעיני הקדוש הבעש"ט תלמידי בעיני לפלא הדבר ויהי

זה. מה לשאול

מאירים. קדשו ופני הקדוש, הבעש"ט שפתי על רחף קל שחוק

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ycew zexb`

תרצ"ו טבת כ"ח ב"ה

אי"א וו"ח ונעלה הנכבד ידידנו

שי' הכהן נחמן רפאל מוה"ר

וברכה, שלום

לימודו מקביעות לשמוע שמחתי . . . מכתבו על במענה

בשלום גיני יפרוש שלום, בנוה חב"ד בביהכ"נ ברבים דא"ח

ויוסיף בגו"ר השי"ת יעזרם כי ברכתי להם ויגיד שי' הלומדים

באהבה נועם בדרכי הלימוד אל לקרב זו בעבודתו אומץ

להניח צריכים ע"ז אשר בארוכה במ"א וכמ"ש הדעת וקירוב

מוחם בקרב אשר החסידים גזע על לראש ולכל גדולים כחות

אבותיהם ואבות דאבותיהם קדישא רוחא ההוא שוכן ולבם

מתעוררים. בעזה"י טובה ובהתעוררות לעוררו, רק וצריכים

ההתפעלות בו רואה ואינו דא"ח הלומד התלמיד ובדבר

בנחיצות וההטעמה ההסברה העדר היא הסיבה הדרושה,

אין - ההתועדות, בזמן והוא זה וכשיתמלא העבודה, והכרח

הדרושה ההתפעלות תבוא ית' בעזרתו אז - פארבריינגען א

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת פנימי בחיות המצות קיום להיות

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין יחזקאל מזכיר:

b jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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àá úùøô

éïåùàøàéðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúúà éúL ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²«ŸŸ©¬

:Baø÷a älàáðá éðæàa øtñz ïrîìeða-ïáe EE ¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À
-øLà éúúà-úàå íéøöîa ézìlrúä øLà úà¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤

:ýåýé éðà-ék ízrãéå íá ézîNâäLî àáiå ©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´
ýåýé øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
çlL éðtî úðrì zðàî éúî-ãr íéøárä éýìû¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬

:éðãáréå énr(éåì)ãì äzà ïàî-íà ékçlL ©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©
:Eìáâa äaøà øçî àéáî éððä énr-úàääqëå ¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ
õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïér-úà| ìëàå ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´

ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà¤¤´¤©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ
:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìk-úàåeàìîe ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸

ézáéãár-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìr íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä(ìàøùé) ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãárèøîàiå ¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©Ÿ́¤

eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©Ÿ́¤

íëúà çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå:íëéðtàéeëì ïë àì §¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À§Æ

ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð̈³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´
:ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡� eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

,נל ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו e�Ïּבבנינּו '‰ ‚Áּבּזהר וכדאיתא . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ«»ְְִִַַָֹ

ּברי קּודׁשא ּדא 'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָעל

לפּום ּדיליּה, ׁשיעּורא לפּום וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּוא,

ּכל ה', את לדעת צריכים ׁשּכּלם והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמה

ׁשעּורֹו. לפי ְִִֶָאחד

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§®̈¦§Ÿ©Æ
:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«

âéâäð ýåýéå íéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aäãéìriå ©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©©´©
ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ

:ïk-äéäé àì åéøçàååèõøàä-ìk ïér-úà ñëéå §©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤¥´¨¨»̈¤»
úàå õøàä áNr-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ
k øúBð-àìå ãøaä øéúBä øLà õrä éøt-ìk-ì ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨

:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNráe õra ÷øé¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦
æèøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤

:íëìå íëéäìà ýåýéì éúàèçæéàð àN äzrå ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³
øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä Cà éúàhç©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ

:äfä úånä-úà ÷ø éìrîçéäòøt írî àöiå ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ
:ýåýé-ìà øzriåèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ

øàLð àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ
:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøàëýåýé ÷fçéå ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úàô ¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«
àëéäéå íéîMä-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦

:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìr CLçáëäLî èiå −¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−«¤©¥¬¤²
õøà-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìr Bãé-úà¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨¤¬¤

ìL íéøöî:íéîé úLâëåéçà-úà Léà eàø-àì ¦§©−¦§¬¤¨¦««Ÿ¨º¦´¤¨¦À
ìL åézçzî Léà eî÷-àìåéða-ìëìe íéîé úL §Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯

:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

ּגם יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

"אֹוחז הּקּב"ה אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

יׂשראל" ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש (רׁש"יּבידיו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ג) ל, לעׂשֹותנּצבים סֹופֹו "ּבוּדאי יהּודי ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

היה "אּלּו זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . היהÌLּתׁשּובה לא ְִִִִִֶֶַָָָָֹ»ָָֹ

ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו העתידה ּבּגאּלה ּכן ּׁשאין מה – ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנגאל"

יּגאל. ִֵָהּוא

,éðù
éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´

iriax - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬
:íënräëb äLî øîàiåíéçáæ eðãéa ïzz äzà-í ¦¨¤«©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´

:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòååëCìé eðð÷î-íâå §Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§©¦§¥¹¥¥´
ãárì çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnr¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½©«£−Ÿ
-úà ãárp-äî òãð-àì eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

:änL eðàa-ãr ýåýéæëäòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ
ì äáà àìå:íçlLçëéìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §¬Ÿ¨−̈§©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨®̈

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì øîMä¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´
ïë-éøçà íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾
íëúà Løâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−

:äfîáúàî | Léà eìàLéå írä éðæàa àð-øac ¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨®̈§¦§£º¦´¥¥´
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

âLéàä | íb íéøöî éðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

:írä éðéráeñ §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÈÏÎe ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ È�Ê‡a ‡� ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆¿≈

·‰Ê(ב (יא, »»

ּכמאמר מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, לאדם(ּברכֹות מׁשל ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מֹוציאין אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

הֹוציאּוני . . להם ואֹומר הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹות

עליה. הּקּב"ה וּתר לא ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום

להֹוציא ּכדי היתה מצרים ּגלּות ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּולהעלֹות

ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ׁשל ּובּזהב ּבּכסף ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה

עליו. לוּתר ׁשאין עּקרי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבענין

éòéáøãäìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨
:íéøöî CBúa àöBé éðàäa øBëa-ìk úîeõøà £¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»§¤´¤

øBëa ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´
:äîäa øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«

åøLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîkæéða | ìëìe ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«§´Ÿ§¥´

ì áìk-õøçé àì ìûøNéäîäa-ãrå Léàîì BðL ¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©§¥®̈
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïrîì§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNéçéãár-ìë eãøéåéì-eåçzLäå éìà älà E ¦§¨¥«§¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´
éìâøa-øLà írä-ìëå äzà àö øîàìïë-éøçàå E ¥ÀŸ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−

:óà-éøça äòøt-írî àöiå àöàñèýåýé øîàiå ¥¥®©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬

:íéøöî õøàa éúôBîé-ìk-úà eNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨
áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´

:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøtñ ©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
áéàõøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤

:øîàì íéøöîáíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®
äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø:â-ìk-ìà eøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À¤¨

íäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léàãèrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´

áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìräíëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®
:eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïîåíëì äéäå ¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ

äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
ìä÷ ìk Búà eèçLå:íéaørä ïéa ìûøNé-úãr §¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

æ-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìrèìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©®̈¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈
:Baø÷-ìråé-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú §©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéBúà eìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼
íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®

:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàåáéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«§¨«©§¦´
ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤

íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦
:ýåýé éðà íéèôL äNràâéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ

ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½

:íéøöî õøàa éúkäaãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ
úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:eäbçz íìBòåèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ



קסי iriax - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬
:íënräëb äLî øîàiåíéçáæ eðãéa ïzz äzà-í ¦¨¤«©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´

:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòååëCìé eðð÷î-íâå §Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§©¦§¥¹¥¥´
ãárì çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnr¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½©«£−Ÿ
-úà ãárp-äî òãð-àì eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

:änL eðàa-ãr ýåýéæëäòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ
ì äáà àìå:íçlLçëéìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §¬Ÿ¨−̈§©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨®̈

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì øîMä¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´
ïë-éøçà íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾
íëúà Løâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−

:äfîáúàî | Léà eìàLéå írä éðæàa àð-øac ¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨®̈§¦§£º¦´¥¥´
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

âLéàä | íb íéøöî éðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

:írä éðéráeñ §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÈÏÎe ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ È�Ê‡a ‡� ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆¿≈

·‰Ê(ב (יא, »»

ּכמאמר מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, לאדם(ּברכֹות מׁשל ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מֹוציאין אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

הֹוציאּוני . . להם ואֹומר הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹות

עליה. הּקּב"ה וּתר לא ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום

להֹוציא ּכדי היתה מצרים ּגלּות ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּולהעלֹות

ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ׁשל ּובּזהב ּבּכסף ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה

עליו. לוּתר ׁשאין עּקרי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבענין

éòéáøãäìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨
:íéøöî CBúa àöBé éðàäa øBëa-ìk úîeõøà £¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»§¤´¤

øBëa ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´
:äîäa øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«

åøLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîkæéða | ìëìe ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«§´Ÿ§¥´

ì áìk-õøçé àì ìûøNéäîäa-ãrå Léàîì BðL ¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©§¥®̈
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïrîì§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNéçéãár-ìë eãøéåéì-eåçzLäå éìà älà E ¦§¨¥«§¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´
éìâøa-øLà írä-ìëå äzà àö øîàìïë-éøçàå E ¥ÀŸ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−

:óà-éøça äòøt-írî àöiå àöàñèýåýé øîàiå ¥¥®©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬

:íéøöî õøàa éúôBîé-ìk-úà eNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨
áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´

:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøtñ ©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
áéàõøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤

:øîàì íéøöîáíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®
äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø:â-ìk-ìà eøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À¤¨

íäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léàãèrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´

áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìräíëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®
:eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïîåíëì äéäå ¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ

äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
ìä÷ ìk Búà eèçLå:íéaørä ïéa ìûøNé-úãr §¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

æ-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìrèìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©®̈¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈
:Baø÷-ìråé-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú §©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéBúà eìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼
íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®

:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàåáéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«§¨«©§¦´
ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤

íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦
:ýåýé éðà íéèôL äNràâéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ

ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½

:íéøöî õøàa éúkäaãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ
úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:eäbçz íìBòåèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ



iyyקסב ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

| ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk̈Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éráMä íBé-ãr ïLàøäæè-àø÷î ïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨
íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®
ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk̈§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´

:íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëìæéízøîLe §¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»
-úà éúàöBä äfä íBiä íöra ék úBvnä-úà¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéøNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

:áøra Lãçì íéøNråèéàì øàN íéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ
äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈
:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ëeìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvîô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

ּולבּטל 'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלפנינּו

עליֹונה.¯‡BLלגמרי. לסמכּות הֹופ הּמגּבל הּׂשכל –ÂÈÚ¯k– ְְֵַ…ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻ¿»»

ּכל את ּברגליו לרמס האדם את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּתאות

אֹותֹו. ל'אליל'˜¯Baהּסֹובב הֹופכים ּופרנסתֹו אדם ׁשל מזֹונֹו – ֵַƒ¿ְְְֱִִֶֶַָָָָ

להּׂשיגם. ּכדי ּכׁשרים האמצעים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוכל

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtäáëíca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe ©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´
ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´
Léà eàöú àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬

:ø÷a-ãr Búéa-çútîâëbðì ýåýé øárå-úà ó ¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤
ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½

bðì íëéza-ìà àáì:óãëøácä-úà ízøîLe ¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´
éðáìe Eì-÷çì äfä:íìBò-ãr Eäëeàáú-ék äéäå ©¤®§¨§¬§¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ

øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®
:úàfä äãárä-úà ízøîLeåëeøîàé-ék äéäå §©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬

:íëì úàfä äãárä äî íëéða íëéìàæëízøîàå £¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«

eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´
:eåçzLiå írä ãwiå ìéväçëéða eNriå eëìiå ¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´

ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬
:eNrñ ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÌÈ¯ˆÓ ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒ

(‡zÏÈÎÓ)¿ƒ¿»

Y ‰¯Ê ‰„B·Úורק א ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

קֹונֹו. את ÌÈ¯ˆÓלׁשּמׁש ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL,הּסביבה ּכל ׁשל – ְֵֶַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒְִֶַָָ

ויׁש והּגׁשם. החמר ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהיא

לדרּגה; מּדרּגה ּבעלּיה רק לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹלעׂשֹות

לאֹור הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ׁשל החׁש את להפ ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹצריכים

ְְִָֻולקדּׁשה.

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«

ìíéøöî-ìëå åéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéààìøîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå ¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ
ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv eîe÷³§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®

:íëøaãk ýåýé-úà eãár eëìeáì-íb íëðàö-íb §²¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©
-íb ízëøáe eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©

:éúàâìì øäîì írä-ìr íéøöî ÷æçzåíçlL Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä-ïîãìírä àOiå ¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²

íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈
:íîëL-ìräìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ©¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíeìàLiå íéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®

:íéøöî-úà eìvðéåôæììàøNé-éðá eòñiå ©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«¦§¨¥²
íéøábä éìâø óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−

:óhî ãáìçìø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå §¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´¦®̈§´Ÿ¨½̈
:ãàî ãák äð÷îèìeàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå ¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯

íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî úâr íéøönî¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦
:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäì eìëé àìå§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«

îìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðLàîìL õwî éäéåíéL ¨½̈§©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´

xihtn ,iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨®̈©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîàeä íéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬Æ

äfä äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦«©©³§¨©¤Æ
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéìô ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîçñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìkãî-úð÷î Léà ãár-ìëå ¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤¦−¦§©

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñkäîøéëNå áLBz ®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«¨¬§¨¦−
Ba ìëàé-àì:åî-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦

:Bá-eøaLú àì íörå äöeç øNaä-ïî úéaäæî-ìk ©©²¦¦©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«¨
:Búà eNré ìàøNé úãrçîäNrå øb Ezà øeâé-éëå £©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨

BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä ýåýéì çñô¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½
:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàä çøæàk äéäåèîäøBz §¨−̈§¤§©´¨®̈¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçàðeNriå ©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−

-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤
:eNr ïk ïøäàñàðàéöBä äfä íBiä íöra éäéå ©«£−Ÿ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà ýåýéô §Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬

B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈ�a ˙ÏÈÓ,ה ּפסח קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִֶַַַַָ

ה)

אּבא :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

רק לא ּפֹוגע לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

מנּוע הּוא ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָּבטֹובת

מּקּיּום הּנֹובעת הּברכה את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָמּלהקריב

לֹו. מּזיקים ולא עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹמצוה

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë̈§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
íéãár úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½
ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−

:õîçãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä:ääéäå ¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«§¨¨´
éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåõøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤
Lãça úàfä äãárä-úà zãárå Láãe áìç úáæ̈©¬¨−̈§®̈§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤

:äfäåâç éréáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úráL ©¤«¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
:ýåýéìæäàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé úBvî ©«Ÿ̈«©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧

:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç Eìçzãbäå §¹¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´

ðáìéì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia E §¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèïBøkæìe Eãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ

éðér ïéaéôa ýåýé úøBz äéäz ïrîì Eãéa ék E ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´
:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æçéäwçä-úà zøîLå £¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦§¨«©§¨²¤©«ª¨¬
:äîéîé íéîiî dãrBîì úàfäôàéEàáé-ék äéäå ©−Ÿ§«£®̈¦¨¦−¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³

éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä õøà-ìà ýåýéE §Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®
:Cì dðúðeáéýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå §¨−̈¨«§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®

íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL | øèt-ìëå§¨¤´¤¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−
:ýåýéìâéàì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå ©«Ÿ̈«§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ

ìëå Bzôørå äcôúéðáa íãà øBëa:äcôz E ¦§¤−©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«
ãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ

íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦
:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼

íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

ּולהתקּדם, מּלצמח חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתקּופת

ירק. עטּופים והּׂשדֹות מלבלבים האילנֹות האביב, ּבחדׁש ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּולפתע,

ּכחֹות אגירת ׁשל ימים היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכ

ּבגלּות ּכן: הּפסח ּבחג ואף האביב. ּופריחת לבלּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלקראת

מּועט, זמן ּבמׁש א טמאה, ׁשערי ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרים

ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה לקּבל זכּו יֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמּׁשים

לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו הּגלּות ׁשּימֹות ּכל, לעין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלה

ַָהּתֹורה.
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:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
íéøönî ýåýé:qqq §Ÿ̈−¦¦§¨«¦
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קסג xihtn ,iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨®̈©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîàeä íéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬Æ

äfä äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦«©©³§¨©¤Æ
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéìô ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîçñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìkãî-úð÷î Léà ãár-ìëå ¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤¦−¦§©

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñkäîøéëNå áLBz ®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«¨¬§¨¦−
Ba ìëàé-àì:åî-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦

:Bá-eøaLú àì íörå äöeç øNaä-ïî úéaäæî-ìk ©©²¦¦©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«¨
:Búà eNré ìàøNé úãrçîäNrå øb Ezà øeâé-éëå £©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨

BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä ýåýéì çñô¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½
:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàä çøæàk äéäåèîäøBz §¨−̈§¤§©´¨®̈¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçàðeNriå ©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−

-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤
:eNr ïk ïøäàñàðàéöBä äfä íBiä íöra éäéå ©«£−Ÿ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà ýåýéô §Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬

B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈ�a ˙ÏÈÓ,ה ּפסח קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִֶַַַַָ

ה)

אּבא :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

רק לא ּפֹוגע לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

מנּוע הּוא ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָּבטֹובת

מּקּיּום הּנֹובעת הּברכה את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָמּלהקריב

לֹו. מּזיקים ולא עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹמצוה

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë̈§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
íéãár úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½
ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−

:õîçãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä:ääéäå ¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«§¨¨´
éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåõøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤
Lãça úàfä äãárä-úà zãárå Láãe áìç úáæ̈©¬¨−̈§®̈§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤

:äfäåâç éréáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úráL ©¤«¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
:ýåýéìæäàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé úBvî ©«Ÿ̈«©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧

:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç Eìçzãbäå §¹¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´

ðáìéì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia E §¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
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éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä õøà-ìà ýåýéE §Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®
:Cì dðúðeáéýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå §¨−̈¨«§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®

íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL | øèt-ìëå§¨¤´¤¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−
:ýåýéìâéàì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå ©«Ÿ̈«§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ

ìëå Bzôørå äcôúéðáa íãà øBëa:äcôz E ¦§¤−©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«
ãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ

íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦
:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼

íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
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·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

ּולהתקּדם, מּלצמח חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתקּופת

ירק. עטּופים והּׂשדֹות מלבלבים האילנֹות האביב, ּבחדׁש ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּולפתע,

ּכחֹות אגירת ׁשל ימים היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכ

ּבגלּות ּכן: הּפסח ּבחג ואף האביב. ּופריחת לבלּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלקראת

מּועט, זמן ּבמׁש א טמאה, ׁשערי ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרים

ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה לקּבל זכּו יֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמּׁשים

לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו הּגלּות ׁשּימֹות ּכל, לעין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלה

ַָהּתֹורה.

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
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:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
íéøönî ýåýé:qqq §Ÿ̈−¦¦§¨«¦
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קסד
.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
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אגרות קודש
 ב"ה,  ה' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו אודות יום ההולדת שלו.

בודאי הפריש אז )או אם לא עשה זה ביום ההולדת יעשה זה סמוך ליום קבלת מכתבי זה( לצדקה 

לפני תפלת הבקר והמנחה, מכספו הוא וכן למד שיעור נוסף על סדרי לימוד הישיבה במקום שלבו חפץ, 

וכן יבקש שילמדו עמדו באותו היום כנ"ל בספר תניא קדישא, ויקבל החלטות טובות בנוגע להנהגתו כל 

השנה הבאה היא שנת היותו מופלא לאיש וסיומה והחותם שלה - הגעתו לעול תורה ולעול מצות, ויהי 

רצון שיצליח בכל האמור ויבשר טוב בזה.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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6:486:478:598:599:309:3010:2510:2517:4217:4718:0618:1117:2818:15נפאל קטמנדו )ח(

7:127:139:399:4110:1210:1311:1311:1519:2019:2219:4219:4319:0319:47סינגפור סינגפור )ח(

7:277:199:049:019:359:3210:1910:1816:0816:1916:4416:5315:5916:57פולין ורשא )ח(

5:565:598:338:359:069:0810:1010:1218:4318:4319:0619:0518:2519:09פרו לימה )ח(

8:098:049:579:5510:2910:2711:1711:1617:3517:4418:0618:1417:2418:27צרפת ליאון )ח(

8:298:2310:1210:1010:4410:4111:3011:2917:3517:4518:0818:1717:2518:31צרפת פריז )ח(

6:026:038:338:349:039:0410:0510:0618:1318:1518:3518:3717:5718:41קולומביה בוגוטה )ח(

7:407:359:319:2910:0210:0110:5110:5117:1917:2617:4817:5617:0718:08קנדה טורונטו )ח(

7:227:179:109:089:429:4010:3010:2916:4916:5817:2017:2816:3817:41קנדה מונטריאול )ח(

6:496:468:488:479:219:2010:1310:1317:0417:1017:3117:3616:5117:40קפריסין לרנקה )ח(

9:359:2611:0611:0111:3611:3212:1812:1617:4717:5918:2618:3717:3918:54רוסיה מוסקבה )ח(

8:568:5010:4010:3811:1211:1011:5911:5818:1018:1818:4118:5017:5918:54רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:587:529:459:4210:1610:1411:0311:0217:1617:2517:4817:5617:0618:09שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:029:029:349:3510:3310:3318:1518:1818:3818:4118:0018:45תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:356:338:408:399:129:1110:0510:0517:0917:1517:3517:4016:5417:50באר שבע )ח(

6:376:348:408:409:129:1210:0510:0517:0617:1117:3117:3716:4017:47חיפה )ח(

6:336:308:388:389:109:0910:0310:0317:0917:1417:3417:3916:3317:47ירושלים )ח(

6:386:358:418:409:139:1210:0610:0617:0717:1317:3317:3816:5217:49תל אביב )ח(

7:317:249:159:129:469:4410:3310:3216:4116:5117:1417:2216:3117:36אוסטריה וינה )ח(

6:186:259:219:259:529:5711:0511:0920:4420:4021:1321:0820:2321:21אוסטרליה מלבורן )ק(

7:297:239:159:129:479:4510:3410:3316:4816:5717:1917:2716:3717:31אוקראינה אודסה )ח( 

7:056:598:498:469:219:1810:0710:0616:1616:2516:4816:5716:0517:01אוקראינה דונייצק )ח(

7:187:129:018:589:339:3010:1910:1816:2516:3416:5717:0616:1417:10אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:517:449:299:2710:029:5910:4710:4516:4316:5317:1717:2616:3317:30אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:437:369:229:199:549:5110:3910:3816:3616:4617:1017:1916:2617:23אוקראינה קייב )ח(

7:527:469:399:3710:1110:0910:5910:5817:1817:2617:4917:5617:0718:10איטליה מילאנו )ח(

6:146:158:488:499:179:1910:2010:2218:3718:3818:5919:0018:2019:04אקוואדור קיטו )ח(

6:016:078:589:029:319:3410:4210:4520:0920:0520:3620:3219:4820:45ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:326:399:419:4610:1210:1611:2711:3021:2021:1521:5021:4520:5821:49ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:197:159:149:139:469:4510:3710:3717:1717:2417:4517:5217:0517:56ארה״ב בולטימור )ח(

7:117:069:059:049:379:3610:2710:2717:0517:1217:3317:4016:5317:51ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:127:079:059:049:389:3610:2810:2717:0417:1117:3217:3916:5217:51ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:517:469:449:4210:1510:1411:0511:0417:3717:4518:0618:1317:2518:25ארה״ב דטרויט )ח(

7:137:119:199:189:519:5010:4510:4517:5317:5818:1818:2317:3918:33ארה״ב היוסטן )ח(

6:526:498:558:549:269:2510:1910:1917:1717:2317:4317:4917:0417:58ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:067:049:159:149:479:4710:4210:4217:5918:0418:2318:2717:4518:37ארה״ב מיאמי )ח(

7:097:059:029:009:349:3310:2410:2316:5717:0417:2617:3316:4517:46ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:077:029:019:009:339:3110:2210:2216:5717:0517:2617:3316:4617:44ארה״ב שיקאגו )ח(

6:066:098:548:569:239:2510:3010:3219:2219:2119:4519:4419:0319:48בוליביה לה פאס )ח(

8:318:2410:0810:0510:4110:3811:2511:2317:1617:2717:5118:0117:0718:18בלגיה אנטוורפן )ח(

8:298:2210:0810:0510:3910:3711:2411:2317:1917:3017:5418:0317:1018:19בלגיה בריסל )ח(

7:597:509:309:2610:019:5810:4310:4116:1616:2816:5417:0516:0817:09בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:336:379:229:259:539:5611:0111:0420:0320:0120:2720:2519:4320:32ברזיל ס.פאולו )ק(

6:206:249:099:129:409:4310:4810:5019:4819:4620:1220:1019:2920:17ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:497:419:279:249:589:5510:4310:4116:3516:4617:1017:2016:2617:36בריטניה לונדון )ח(

8:067:589:409:3610:1110:0810:5410:5316:3516:4617:1217:2216:2617:40בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:007:529:359:3210:0710:0410:5110:4916:3616:4717:1217:2216:2717:26גרמניה ברלין )ח(

8:088:019:499:4610:2010:1811:0611:0417:0617:1617:4017:4916:5617:53גרמניה פרנקפורט )ח(

5:275:328:218:248:518:5410:0910:1019:1119:0919:3619:3418:5219:38דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:127:129:279:279:5910:0010:5610:5718:2818:3118:5118:5418:1318:58הודו בומביי )ח(

7:067:059:229:239:549:5410:5110:5218:2618:2918:4918:5218:1118:56הודו פונה )ח(

7:197:139:039:019:359:3310:2210:2116:3216:4117:0417:1216:2117:16הונגריה בודפשט )ח(

7:217:169:149:129:469:4510:3610:3517:1117:1817:3917:4616:5917:50טורקיה איסטנבול )ח(

7:347:309:319:3010:0310:0210:5410:5417:3917:4618:0618:1317:2718:17יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:397:339:239:219:569:5310:4210:4116:5317:0217:2517:3316:4317:37מולדובה קישינב )ח(

7:057:059:259:259:559:5510:5310:5318:3118:3418:5418:5718:1619:01מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:146:229:239:279:5510:0011:1011:1421:0721:0121:3821:3220:4521:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:486:478:598:599:309:3010:2510:2517:4217:4718:0618:1117:2818:15נפאל קטמנדו )ח(

7:127:139:399:4110:1210:1311:1311:1519:2019:2219:4219:4319:0319:47סינגפור סינגפור )ח(

7:277:199:049:019:359:3210:1910:1816:0816:1916:4416:5315:5916:57פולין ורשא )ח(

5:565:598:338:359:069:0810:1010:1218:4318:4319:0619:0518:2519:09פרו לימה )ח(

8:098:049:579:5510:2910:2711:1711:1617:3517:4418:0618:1417:2418:27צרפת ליאון )ח(

8:298:2310:1210:1010:4410:4111:3011:2917:3517:4518:0818:1717:2518:31צרפת פריז )ח(

6:026:038:338:349:039:0410:0510:0618:1318:1518:3518:3717:5718:41קולומביה בוגוטה )ח(

7:407:359:319:2910:0210:0110:5110:5117:1917:2617:4817:5617:0718:08קנדה טורונטו )ח(

7:227:179:109:089:429:4010:3010:2916:4916:5817:2017:2816:3817:41קנדה מונטריאול )ח(

6:496:468:488:479:219:2010:1310:1317:0417:1017:3117:3616:5117:40קפריסין לרנקה )ח(

9:359:2611:0611:0111:3611:3212:1812:1617:4717:5918:2618:3717:3918:54רוסיה מוסקבה )ח(

8:568:5010:4010:3811:1211:1011:5911:5818:1018:1818:4118:5017:5918:54רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:587:529:459:4210:1610:1411:0311:0217:1617:2517:4817:5617:0618:09שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:029:029:349:3510:3310:3318:1518:1818:3818:4118:0018:45תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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