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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

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

 ה..................א"התשי, מכתב ראש חודש שבט  )ג

   תי לגני אחותי כלהאבה "מאמר ד  )ד
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  ה באתי לגני אחותי כלה "מאמר ד  )ה
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   בשלח דשובת קשמוצאי שיחת   )ו
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   בשלחפרשת  – לקוטי שיחות  )ז
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 זמ.................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת   )ט

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

 מט............בשלחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )י

 נא..........בשלחפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )יא

 פא.............בשלחפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יב

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יג

 פב....................................בשלחפרשת לשבוע  

 צב............בשלחפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יד

 צה........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 צח ..........בשלחפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )טז

 כדק........בשלחפרשת לשבוע   פרק אחד ליום–  )יז

  לק.............בשלחפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

  לאק.................... אמ פרק יםתהל, טי פרק ב-מואלש

 לבק............................................יומאמסכת  עקבעין י  )כ

   עם ביאורים ערכיןמסכת   )כא

  לגק............................................ כב עד דף זטף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כב

 סזק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כג

 סזק................................................ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

 סחק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 סטק............................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כו

 עק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

 עק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב "תערהמאמרים המשך שיעורים ב  )כח

 עאק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם מריהמאספר   )כט

 עבק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

 עבק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )לא

 עגק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

 עגק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 עהק...............................חומש לקריאה בציבור   )לג

 פבק.....................בשלחפרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

 פגק...............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לה
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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
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È˙‡a"(ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני,לגּני אּלא ּכאן ּכתיב אין "לּגן »ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּנּוני,
מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעץ
ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לד', ג' מרקיע נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָא'
אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל אּבא, רּבי אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"וּיׁשמע

ואזל קפץ ,למּטה,אמתהּל הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה את והֹוריד זכה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאברהם

הּׁשביעין ּדכתיב1(וכל הּמקּדׁש, ּבבית היה אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה הֹורידֹו חביבין) ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וזהּו ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ועׂשּו
לפי מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"צּדיקים

עד ׁשֹוכן ּבחינת ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים וזהּו2ׁשהם למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והענין היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, לגּני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבאתי

ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה להיֹותהּוא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

אֹורבואתהּפכא על ויסּתירּו יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ּדנׁשמה , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
וזהּו ּבעֹולם. חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור הּנׁשמה ּתפעל זה ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה,
ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"ועׂשּו

"ּכד ּוכמאמר ואתהּפכא, אתּכפיא ּבבחינת יקרא3הּברּורים אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלמין" ּבכּולהּו הּוא ּברי עלמין"גּדקּודׁשא "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה מדרגתד. על הּכּונה , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא העֹולמֹותההאֹור ּבכל ׁשּמאיר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו מדרגֹות, חּלּוקי יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשוה,
ּכל ּבגלּוי מאיר אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, האֹור מאיר העליֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּדבעֹולמֹות
ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ
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ההערות*) ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים בספר נדפס

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

[מאמר])1 סוף כן גם ראה - יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור

וארא)2 פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי

שם)3 פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת

א.)4 לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

ב. פה,

ב.א. אחר). למקום ממקומו קופץ (כלומר, והולך ה').קופץ בעבודת אופנים שני - הבהמית הנפש (של והתהפכות התכופפות

ד.ג. העולמות. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) עולה לקדושה, המנגד האחר הצד העולמות.כשמתכופף בכל

העולמות.ה. כל את (מקיף) שמסובב

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ּוברא4יסדה ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָארץ",
הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכּונה

הם הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּכלּבבחינת ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכ
יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנקרא
ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּיה

הּצלה5הּוא מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפרׁשה,
ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאין

ׁשּקאי עדין, ּבי המיחד הּוא ּוכבֹודי וההתּכללּות,וּדׁשמי הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאֹור
הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּובבריאה
ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועֹולם

עלמין ּכלזּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמין,

להמׁשיחעלמין" ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאֹור
אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדוקא.

לנהֹורא חׁשֹוכא נהּפטואתהּפכא החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה ׁשּנמׁשלאֹור, והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהאֹור
ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק הּסֹובב6אחרא אֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּדבחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדאסּתלק

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטים דואלה

גילוי)6 בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

סוף אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור

שם). עיין ויקהל פרשת

ז.ו. בעולם,שהכוונה. האלקי האור בהשפעת מדרגות שתי הם עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל ("סובב העולמות כל את ממלא

ח. להלן). ט.וכמבואר העולמות. לאור.בכל החושך והתהפכות לקדושה) (המנגד האחר הצד התכופפות
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È˙‡a"(ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני,לגּני אּלא ּכאן ּכתיב אין "לּגן »ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּנּוני,
מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעץ
ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לד', ג' מרקיע נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָא'
אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל אּבא, רּבי אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"וּיׁשמע

ואזל קפץ ,למּטה,אמתהּל הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה את והֹוריד זכה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאברהם

הּׁשביעין ּדכתיב1(וכל הּמקּדׁש, ּבבית היה אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה הֹורידֹו חביבין) ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וזהּו ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ועׂשּו
לפי מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"צּדיקים

עד ׁשֹוכן ּבחינת ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים וזהּו2ׁשהם למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והענין היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, לגּני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבאתי

ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה להיֹותהּוא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

אֹורבואתהּפכא על ויסּתירּו יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ּדנׁשמה , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
וזהּו ּבעֹולם. חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור הּנׁשמה ּתפעל זה ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה,
ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"ועׂשּו

"ּכד ּוכמאמר ואתהּפכא, אתּכפיא ּבבחינת יקרא3הּברּורים אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלמין" ּבכּולהּו הּוא ּברי עלמין"גּדקּודׁשא "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה מדרגתד. על הּכּונה , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא העֹולמֹותההאֹור ּבכל ׁשּמאיר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו מדרגֹות, חּלּוקי יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשוה,
ּכל ּבגלּוי מאיר אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, האֹור מאיר העליֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּדבעֹולמֹות
ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ההערות*) ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים בספר נדפס

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

[מאמר])1 סוף כן גם ראה - יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור

וארא)2 פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי

שם)3 פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת

א.)4 לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

ב. פה,

ב.א. אחר). למקום ממקומו קופץ (כלומר, והולך ה').קופץ בעבודת אופנים שני - הבהמית הנפש (של והתהפכות התכופפות

ד.ג. העולמות. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) עולה לקדושה, המנגד האחר הצד העולמות.כשמתכופף בכל

העולמות.ה. כל את (מקיף) שמסובב

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ּוברא4יסדה ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָארץ",
הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכּונה

הם הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּכלּבבחינת ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכ
יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנקרא
ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּיה

הּצלה5הּוא מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפרׁשה,
ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאין

ׁשּקאי עדין, ּבי המיחד הּוא ּוכבֹודי וההתּכללּות,וּדׁשמי הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאֹור
הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּובבריאה
ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועֹולם

עלמין ּכלזּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמין,

להמׁשיחעלמין" ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאֹור
אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדוקא.

לנהֹורא חׁשֹוכא נהּפטואתהּפכא החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה ׁשּנמׁשלאֹור, והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהאֹור
ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק הּסֹובב6אחרא אֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּדבחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדאסּתלק

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטים דואלה

גילוי)6 בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

סוף אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור

שם). עיין ויקהל פרשת

ז.ו. בעולם,שהכוונה. האלקי האור בהשפעת מדרגות שתי הם עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל ("סובב העולמות כל את ממלא

ח. להלן). ט.וכמבואר העולמות. לאור.בכל החושך והתהפכות לקדושה) (המנגד האחר הצד התכופפות
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הּמביאp‰Â‰ב) אתּכפיא ּדבחינת הּברּורים, ּבעבֹודת ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּוא ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא לבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומעלה
והלוּיים הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ׁשּבּנפׁש, רּוחנית עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענין
ּבעבֹודה הּקרּבן עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעבֹודתם

ּדכתיב הּוא, האדם כּו',7ּבנפׁש ּומן" הּבקר מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּו היתה ּדאם יקׁשה למימרּדלכאֹורה ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר רק ּבזה ּכיינתֹו מּכם אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

"אדם אֹומר מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת מׁשּפט יהיה וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָיקריב
ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא וכּו'. מּכם" יקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
להוי', קרּבן הּוא מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר האדם יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבנפׁש

ּדקרּבנֹות ּדידּוע הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם ענין8מּכם הם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
והינּו "מּכם", הּוא לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, הּכחֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקרּוב
העצמי מהּותֹו יֹודע ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב אי אדם יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּתלּוי
ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּוא
יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם מּכם, אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתקרב

ׁשּום9לאמר ואין ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדבר

ּבמדרׁש10ּבטרּוניא ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי ואחד אחד ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּדעל11רּבה ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש "ּוכׁשאני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח הּנה זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹידי
להויה", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ׁשּבכם "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּדבכדי
מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ׁשל הּקרּבן רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ּתקריבּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּכם
הּצאן", ּומן הּבקר "מן הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה הּבהמה", "מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּוא

ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם מדרגֹות הּפרטי הּמה האפניהן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ואחד, אחד ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּברּורים
ּפנים ּכל על ּבדּקּות הּוא אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ּבהמה ׁשהּוא צאן ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויׁש

ּבאריכּות והּנה12(וכמבאר קרּבנכם". את "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), הּתפּלה, ּבקנטרס ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
וכדאיתא ׁשּלמעלה, האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמביאין הּוא הּגׁשמי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבהּקרּבן
הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) עּמּוד (כא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּביֹומא

איתא ּובּזהר קּורּבנין"13רׁש"י). ּדאכל יׁשיא"אריה הרי האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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דיבור)7 [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואילך. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל

נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

כה.)9 פרק רבה אליהו דבי תנא

בתחלתו.)10 אידיש המאמרים ספר וראה א. ג זרה עבודה

ג.)11 יב, פרשה רבה במדבר

תורת)12 (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה

תש"א. (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום).

חלק)13 זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד. א. יז, ג

יא.י. לומר. לו קרבנות.היה שאוכל אריה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

י–ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁש
מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאׁש,

רּבים מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין הּפרנסה14ׁשּלמעלה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּובלּבּולים
הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻיׁשטפּוה,
אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכּבין
ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלקּות,
ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפׁש

הריה ּדתחּלה אמנם15ּבהמית, ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנה
"רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכללית
האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתבּואֹות
ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּוכמֹו

החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי לנהֹוראיבּברּוחנּיּות הּבהמית מקּדׁשיגּדנפׁש לי "ועׂשּו וזהּו . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, ּדהי17מעצי נטּיה, לאיזהּפרּוׁשּה וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּדידיעה
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
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רבים)14 מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואילך.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואילך.)17 טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל ראה

ומעין. קונטרס

יג.יב. לאור.החושך.
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הּמביאp‰Â‰ב) אתּכפיא ּדבחינת הּברּורים, ּבעבֹודת ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּוא ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא לבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומעלה
והלוּיים הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ׁשּבּנפׁש, רּוחנית עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענין
ּבעבֹודה הּקרּבן עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעבֹודתם

ּדכתיב הּוא, האדם כּו',7ּבנפׁש ּומן" הּבקר מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּו היתה ּדאם יקׁשה למימרּדלכאֹורה ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר רק ּבזה ּכיינתֹו מּכם אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

"אדם אֹומר מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת מׁשּפט יהיה וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָיקריב
ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא וכּו'. מּכם" יקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
להוי', קרּבן הּוא מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר האדם יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבנפׁש

ּדקרּבנֹות ּדידּוע הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם ענין8מּכם הם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
והינּו "מּכם", הּוא לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, הּכחֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקרּוב
העצמי מהּותֹו יֹודע ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב אי אדם יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּתלּוי
ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּוא
יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם מּכם, אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתקרב

ׁשּום9לאמר ואין ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדבר

ּבמדרׁש10ּבטרּוניא ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי ואחד אחד ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּדעל11רּבה ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש "ּוכׁשאני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח הּנה זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹידי
להויה", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ׁשּבכם "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּדבכדי
מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ׁשל הּקרּבן רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ּתקריבּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּכם
הּצאן", ּומן הּבקר "מן הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה הּבהמה", "מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּוא

ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם מדרגֹות הּפרטי הּמה האפניהן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ואחד, אחד ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּברּורים
ּפנים ּכל על ּבדּקּות הּוא אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ּבהמה ׁשהּוא צאן ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויׁש

ּבאריכּות והּנה12(וכמבאר קרּבנכם". את "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), הּתפּלה, ּבקנטרס ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
וכדאיתא ׁשּלמעלה, האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמביאין הּוא הּגׁשמי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבהּקרּבן
הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) עּמּוד (כא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּביֹומא

איתא ּובּזהר קּורּבנין"13רׁש"י). ּדאכל יׁשיא"אריה הרי האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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דיבור)7 [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואילך. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל

נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

כה.)9 פרק רבה אליהו דבי תנא

בתחלתו.)10 אידיש המאמרים ספר וראה א. ג זרה עבודה

ג.)11 יב, פרשה רבה במדבר

תורת)12 (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה

תש"א. (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום).

חלק)13 זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד. א. יז, ג

יא.י. לומר. לו קרבנות.היה שאוכל אריה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

י–ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁש
מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאׁש,

רּבים מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין הּפרנסה14ׁשּלמעלה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּובלּבּולים
הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻיׁשטפּוה,
אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכּבין
ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלקּות,
ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפׁש

הריה ּדתחּלה אמנם15ּבהמית, ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנה
"רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכללית
האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתבּואֹות
ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּוכמֹו

החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי לנהֹוראיבּברּוחנּיּות הּבהמית מקּדׁשיגּדנפׁש לי "ועׂשּו וזהּו . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, ּדהי17מעצי נטּיה, לאיזהּפרּוׁשּה וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּדידיעה
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
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רבים)14 מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואילך.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואילך.)17 טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל ראה

ומעין. קונטרס

יג.יב. לאור.החושך.
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ענין רּוח18ׁשהּוא ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח הּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשטּות",
ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות והּגּלּוי, האֹור על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ּדר ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ולכן אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ׁשטּות והרּוח חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ"והוי'
על ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן הּפרי, על הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָנקרא
עברה, עֹובר וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול האדם אׁשר ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאֹור

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא עברה, לידי האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ׁשּבזה19ּדלכאֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, נפרד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
אפן, ּבׁשּום לּצלן רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ועֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהחטא
והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלפי
ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ּכפירה, ׁשל ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדכאׁשר
חס יּסּורין הּמיני ּכל עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ה ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר ּפחּותֹותוׁשלֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשם למסר ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻּבקל
וחס וׁשלֹום חס להיֹות ּדכזה יׂשראל, מאלקי להּפרד וׁשלֹום חס רֹוצה ואינֹו ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומרּגיׁש
ּבׁשארי הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל מאלקי נפרד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹוחלילה
ונדמה ,יתּבר זהנפרדמאחדּותֹו ידי מרּגיׁשׁשּנעׂשהעל ואינֹו יֹודע אינֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעברֹותרחמנאלּצלן,
האֹור על ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד הּוא ּכי ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹו
החמּדה ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא 20והּגּלּוי ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ּבענינים ההרּגׁש והעּדר הּקרירּות לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבּתאוה

עניני אין צעקאכטקייט אּון צּוגעּבּונדקייט (ּדעםידּדיא ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ותאוה הּמּדה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
איּבערּגעגעּבען פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) אּון ּתאוֹותיוטוּדערהער ּבעניני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אים ּבא איז הרּגׁש רּוחנית'דיקער ּדער אז והּגׁשמּיים, החמרּיים ההעלםטזּורצֹונֹותיו ּבתכלית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות להּנעם מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוההסּתר,
הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו וכן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצוֹות,
ּבעצם אלקּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדהּנה האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכּסּוי

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט הּוא21מהּותֹו, ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּדדבר והינּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש האלקּיים, הענינים ּבכל ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻמרּגיׁש
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פרשת)18 סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי, א. קו, סנהדרין

בלק.

ואילך.)19 ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

תש"ט)20 משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

יג. יב פרק סג) (קונטרס

אצילות)21 דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה

שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל

כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת

לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא

בעניני.יד. והלהיטות טז.טו.ההתקשרות מסור. כך כל הוא.הוא אצלו הרוחני שהרגש

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבד ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי מּדבראלקּות ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּזיק,
וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּגּסּות

וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, מכּסהיזּדנפׁש איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּבבריאתיחּומסּתיר העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,
וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגּוף
חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולם
קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ּבענינים פילען) (הּנקרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההרּגׁש
א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשרׁש

ּגיׁשמאק הּואיטּגרֹויסען ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשֹולל

אין ּכלכׁשּלֹו הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו לבדחּיּותֹו אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר הרּוחנּיים מענינים לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּומלעיגים
ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹולכת
הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבהמה
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוֹות
מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּדֹומה,
הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּׁשאדם
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהם
ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמׁש,

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות ְְֱֶֶֶַַַָָהרּוח

.¯ev˜העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹהרּגׁש

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ,כאּומעלים ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
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דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא

העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל

ה. פרק

ו.)22 ה, פרק התשובה אגרת ראה

יח.יז. העולם. (עניני) של יט.התענוג האלקי. ההרגש על ומסתיר מכסה כ.הוא גדול. תענוג כא.עם ב. שלו הקרירות מהעצם

אלקות. על מעלים שהעולם
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ענין רּוח18ׁשהּוא ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח הּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשטּות",
ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות והּגּלּוי, האֹור על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ּדר ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ולכן אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ׁשטּות והרּוח חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ"והוי'
על ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן הּפרי, על הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָנקרא
עברה, עֹובר וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול האדם אׁשר ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאֹור

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא עברה, לידי האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ׁשּבזה19ּדלכאֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, נפרד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
אפן, ּבׁשּום לּצלן רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ועֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהחטא
והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלפי
ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ּכפירה, ׁשל ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדכאׁשר
חס יּסּורין הּמיני ּכל עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ה ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר ּפחּותֹותוׁשלֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשם למסר ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻּבקל
וחס וׁשלֹום חס להיֹות ּדכזה יׂשראל, מאלקי להּפרד וׁשלֹום חס רֹוצה ואינֹו ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומרּגיׁש
ּבׁשארי הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל מאלקי נפרד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹוחלילה
ונדמה ,יתּבר זהנפרדמאחדּותֹו ידי מרּגיׁשׁשּנעׂשהעל ואינֹו יֹודע אינֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעברֹותרחמנאלּצלן,
האֹור על ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד הּוא ּכי ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹו
החמּדה ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא 20והּגּלּוי ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ּבענינים ההרּגׁש והעּדר הּקרירּות לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבּתאוה

עניני אין צעקאכטקייט אּון צּוגעּבּונדקייט (ּדעםידּדיא ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ותאוה הּמּדה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
איּבערּגעגעּבען פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) אּון ּתאוֹותיוטוּדערהער ּבעניני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אים ּבא איז הרּגׁש רּוחנית'דיקער ּדער אז והּגׁשמּיים, החמרּיים ההעלםטזּורצֹונֹותיו ּבתכלית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות להּנעם מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוההסּתר,
הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו וכן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצוֹות,
ּבעצם אלקּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדהּנה האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכּסּוי

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט הּוא21מהּותֹו, ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּדדבר והינּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש האלקּיים, הענינים ּבכל ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻמרּגיׁש
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פרשת)18 סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי, א. קו, סנהדרין

בלק.

ואילך.)19 ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

תש"ט)20 משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

יג. יב פרק סג) (קונטרס

אצילות)21 דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה

שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל

כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת

לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא

בעניני.יד. והלהיטות טז.טו.ההתקשרות מסור. כך כל הוא.הוא אצלו הרוחני שהרגש

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבד ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי מּדבראלקּות ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּזיק,
וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּגּסּות

וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, מכּסהיזּדנפׁש איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּבבריאתיחּומסּתיר העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,
וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגּוף
חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולם
קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ּבענינים פילען) (הּנקרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההרּגׁש
א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשרׁש

ּגיׁשמאק הּואיטּגרֹויסען ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשֹולל

אין ּכלכׁשּלֹו הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו לבדחּיּותֹו אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר הרּוחנּיים מענינים לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּומלעיגים
ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹולכת
הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבהמה
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוֹות
מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּדֹומה,
הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּׁשאדם
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהם
ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמׁש,

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות ְְֱֶֶֶַַַָָהרּוח

.¯ev˜העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹהרּגׁש

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ,כאּומעלים ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
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דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא

העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל

ה. פרק

ו.)22 ה, פרק התשובה אגרת ראה

יח.יז. העולם. (עניני) של יט.התענוג האלקי. ההרגש על ומסתיר מכסה כ.הוא גדול. תענוג כא.עם ב. שלו הקרירות מהעצם

אלקות. על מעלים שהעולם
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"יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּוא
נ חבלחבל הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות מּתרי"ג22חלתֹו", הּואכבהּׁשזּור ּדהחבל נימין, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, וטעםכגמּתרי"ג ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם
ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכדי
ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדלכן
ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתרי"ג
נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתקׁשרּות

ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא והּואכדלמעלה, למּטה, קׁשּור אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארת
וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמּוכֹות
והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהם
לעצם נֹוגעים הם הלא וׁשלֹום, חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין

עצ ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו "ּכיההתקּׁשרּות, ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם מבּדלים היּו ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹעֹונתיכם

וידּוע ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים הרי23ׁשּבּנׁשמה, הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל וׁשלֹום, חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹול
עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפן
והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבעברֹו
ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאׁשר
להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמּות
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים
ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, רחמנא עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומעלים
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כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

dlk izeg` ipbl iz`a

"יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּוא
נ חבלחבל הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות מּתרי"ג22חלתֹו", הּואכבהּׁשזּור ּדהחבל נימין, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, וטעםכגמּתרי"ג ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם
ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכדי
ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדלכן
ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתרי"ג
נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתקׁשרּות

ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא והּואכדלמעלה, למּטה, קׁשּור אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארת
וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמּוכֹות
והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהם
לעצם נֹוגעים הם הלא וׁשלֹום, חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין

עצ ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו "ּכיההתקּׁשרּות, ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם מבּדלים היּו ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹעֹונתיכם

וידּוע ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים הרי23ׁשּבּנׁשמה, הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל וׁשלֹום, חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹול
עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפן
והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבעברֹו
ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאׁשר
להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמּות
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים
ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, רחמנא עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומעלים
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כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜ועצם עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

הp‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש כןּכׁשם ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו

א) עּמּוד יז ּומרּקד(ּכתּבֹות הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ראׁשכהרׁש"י), קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), רּביכוּבעצמֹו, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ׁשטּותיּהכזזירא ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדׁשטּות
הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהם
כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלּויים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין למעלהכחּובאּור והּוא , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגדר

ׁשּיּתפ אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר יח,ּׁשאינֹו ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולגּבי
"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוגֹו',
ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻּכן

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ולהיֹות24הּנבּואה והּמּדֹות, הּׂשכל הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבבחינת

את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול עץ25ׁשּכתּוב חטא מּצד ּבאים הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹהּדעת,
ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתחּדׁש
ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעירּמם
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שכתוב)24 מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי

סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



יג dlk izeg` ipbl iz`a

"יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּוא
נ חבלחבל הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות מּתרי"ג22חלתֹו", הּואכבהּׁשזּור ּדהחבל נימין, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, וטעםכגמּתרי"ג ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם
ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכדי
ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדלכן
ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתרי"ג
נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתקׁשרּות

ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא והּואכדלמעלה, למּטה, קׁשּור אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארת
וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמּוכֹות
והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהם
לעצם נֹוגעים הם הלא וׁשלֹום, חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין

עצ ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו "ּכיההתקּׁשרּות, ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם מבּדלים היּו ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹעֹונתיכם

וידּוע ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים הרי23ׁשּבּנׁשמה, הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל וׁשלֹום, חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹול
עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפן
והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבעברֹו
ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאׁשר
להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמּות
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים
ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, רחמנא עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומעלים

ּכּנ"ל. ׁשטּות הרּוח מּצד והּוא לּצלן, רחמנא אּסּור ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜ועצם עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

הp‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש כןּכׁשם ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו

א) עּמּוד יז ּומרּקד(ּכתּבֹות הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ראׁשכהרׁש"י), קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), רּביכוּבעצמֹו, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ׁשטּותיּהכזזירא ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדׁשטּות
הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהם
כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלּויים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין למעלהכחּובאּור והּוא , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגדר

ׁשּיּתפ אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר יח,ּׁשאינֹו ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולגּבי
"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוגֹו',
ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻּכן

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ולהיֹות24הּנבּואה והּמּדֹות, הּׂשכל הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבבחינת

את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול עץ25ׁשּכתּוב חטא מּצד ּבאים הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹהּדעת,
ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתחּדׁש
ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעירּמם
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שכתוב)24 מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי

סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



dlkיד izeg` ipbl iz`a

להיֹות צרי היה הּנבּואה ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
ּבּטּול ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפׁשטת
ׁשהא–ל לידע הּדת "מיסֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות
מתּגּבר יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָיתּבר
למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליו
ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמן

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, מעציעצמֹו הּמׁשּכן היה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה הּמתּברר הּדעת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּטים
הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמקּדׁש
(פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,
וויילע ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט טּוט הּואכטאזֹוי ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
הם העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמן
על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקבּועים
נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל הּקביעּות ּוזמּני ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּפי
לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר האדם הּנה לגמרי, וׁשלֹום חס נּדחים ׁשהם ויׁש קבע, להם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש "אין26האם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאדם
הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפׁשֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק והּוא לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשֹוכח
ׁשּיאיר ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשטּות
הּׁשטּות את להפ ׁשּפֹועל ידי ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלֹו

וועלט פּון קא ּדעם אּון הּבהמית אסּתלקלּדנפׁש אז והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּקדּׁשה אל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עלמין. ּכל הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיקרא

.¯ev˜הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות

ואחד. אחד ּכל ּבעבֹודת זה ּדר ועל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה.
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ג.)26 ט, פרשה רבה דברים

ל.כט. "העולם". עושה כך העולם.כי (עניני) של וההתלהבות

dlk izeg` ipbl iz`a

להיֹות צרי היה הּנבּואה ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
ּבּטּול ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפׁשטת
ׁשהא–ל לידע הּדת "מיסֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות
מתּגּבר יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָיתּבר
למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליו
ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמן

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, מעציעצמֹו הּמׁשּכן היה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה הּמתּברר הּדעת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּטים
הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמקּדׁש
(פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,
וויילע ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט טּוט הּואכטאזֹוי ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
הם העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמן
על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקבּועים
נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל הּקביעּות ּוזמּני ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּפי
לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר האדם הּנה לגמרי, וׁשלֹום חס נּדחים ׁשהם ויׁש קבע, להם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש "אין26האם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאדם
הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפׁשֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק והּוא לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשֹוכח
ׁשּיאיר ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשטּות
הּׁשטּות את להפ ׁשּפֹועל ידי ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלֹו

וועלט פּון קא ּדעם אּון הּבהמית אסּתלקלּדנפׁש אז והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּקדּׁשה אל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עלמין. ּכל הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיקרא

.¯ev˜הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות

ואחד. אחד ּכל ּבעבֹודת זה ּדר ועל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה.
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ג.)26 ט, פרשה רבה דברים

ל.כט. "העולם". עושה כך העולם.כי (עניני) של וההתלהבות

*a"lyz'd ,hay c"ei .c"qa

È˙‡aכּלה אחֹותי מֹוריֿוחמי1לגּני ּכ"ק ּומביא , »ƒְְְֲִִִִִֵַַָָ
ההסּתּלקּות ּדיֹום ּבּמאמר ההּלּולא ּבעל ְְְְֲִִַַַַַַַַָָאדמּו"ר

ׁשּלֹו ההּלּולא לגּני2ויֹום (ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ּדאיתא , ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשכינה ּדעּקר ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָָלגנּוני,
הּבלּתיֿרצּויים הענינים ׁשעלֿידי אּלא היתה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבתחּתֹונים
מּלמּטה הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת) עץ מחטא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ(מתחיל
צּדיקים עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָלמעלה

אברהם היה אחד אבינּו, מאברהם והֹורידּו3(מתחיל ( ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

חביבין הּׁשביעין וכל ּבארץ.4הּׁשביעי, למּטה והֹורידּה , ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָ
ּבארץ, למּטה הּׁשכינה וירידת (המׁשכת זה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָוענין

ּבעּקר היה מׁשה) עלֿידי הּמקּדׁש5ׁשהיתה ּכמֹו6ּבבית , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּולהעיר,7ׁשּכתּוב ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָ

המׁשכת היתה ׁשּבֹו לּזמן ּבנֹוגע מדּבר ׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבּמדרׁש
היתה ּבארץ הּׁשכינה הׁשראת ׁשעּקר למּטה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
לּמקֹום ּבנֹוגע מדּבר ּובּמאמר הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבּיֹום
ּבּמׁשּכן הּוא ההמׁשכה ּדעּקר הּׁשכינה, נמׁשכה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ּבכללּות ּגם אלקּות ּגּלּוי נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹּומקּדׁש,

ָָהעֹולם.
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ב לאור יצא (*a"pyz ± hay c"ei qxhpewלנשיאות שנה ושנים ארבעים מלאות יום הבעל"ט, שבט יו"ד הבהיר יום "לקראת ,

. . זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של הסתלקותֿהילולא ויום שליט"א, אדמו"ר a`כ"ק w"yven,a"pyz'd."

"מיוסד בפעםexwiraהמאמר הנ"ל פרק לומדים בו – זו שנה שבט יו"ד לקראת לאור ויוצא ההילולא, מהמשך השני פרק על

ziyilyd.*

א.1) ה, ה'שי"ת,2)שה"ש שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שניתן ואילך), 111 ע' ה'תש"י בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

הסתלקותו. כד.3)יום לג, יא.4)יחזקאל פכ"ט, ס"ב.5)ויק"ר לקמן ראה – במ"ת (6)משא"כ הלשון בהמאמרziaaכ"ה המקדש)

שאומר דזה לומר, יש ולכאורה הפסוק). (כלשון במקדש או במשכן, הול"ל שלכאורה אף –ziaa'הי המשכן כי הוא, המקדש,

המשכן דע"י ס"ב, לקמן וראה המקדש. בבית היתה השכינה השראת ועיקר (ג)) טז פ"א, שהש"ר ו. ז, (שמואלֿב עראי דירת

המקדש. בבית השכינה המשכת על הכח ניתן משה ח.7)שעשה כה, תרומה

ב. ובשוה"ג שו ע' לעיל – ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a1שנמשלו ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
לגני", "באתי – שלו ÏÚaלכלה ¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˜"k ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿««

‡Ïel‰‰שבט ביו"ד היום, חל שלו ההילולא ÌBÈcשיום ¯Ó‡na «ƒ»««¬»¿
BlL ‡Ïel‰‰ ÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰2'לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל מאמר «ƒ¿«¿¿«ƒ»∆

יו"ד ליום בדפוס לפרסום שמסר

זה וביום ה'תש"י בשנת שבט

L¯„Óaנסתלק, ‡˙È‡c¿ƒ»¿ƒ¿«
BÓB˜Óa) ‰a¯זה פסוק על «»ƒ¿

השירים) È�e�‚Ï,בשיר Èp‚Ï¿«ƒƒ¿ƒ
È¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ

‰lÁ˙aהפסוק ומשמעות ƒ¿ƒ»
חזרתי כמו היא לגני" "באתי

עיקר היתה שבו המקום למקומי,

הקדושֿ של השכינה השראת

ÈÎL�‰ברוךֿהוא, ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙aבתחילת ¿«¿ƒ»¿»

הקדושֿ הזה העולם של הבריאה

עיקר את השרה ְִָברוךֿהוא

התחתון הזה בעולם כאן, שכינתו

הימנו, למטה תחתון «∆‡l‡שאין
ÌÈ�È�Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»ƒ

ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰שהתרחשו «ƒ¿ƒ¿ƒ
מכן ËÁÓ‡לאחר ÏÈÁ˙Ó)«¿ƒ≈≈¿

˙Úc‰ ıÚלסילוק שגרם ≈«««
לרקיע הזה מהעולם השכינה

‰ÈÎM�‰הראשון) ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»«¿ƒ»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«

הגיעה »ÚÈ˜¯Ï»»ƒשלבסוף
e„ÓÚ CkŒ¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿««»»¿

‡·¯‰Ìשבעה ‰È‰ „Á‡ ,e�È·‡ Ì‰¯·‡Ó ÏÈÁ˙Ó) ÌÈ˜Ècˆ3( «ƒƒ«¿ƒ≈«¿»»»ƒ∆»»»«¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰�ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Âלרקיע השביעי מרקיע ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הלאה, וכך לחמישי ומהשישי ‰ÈÚÈ·M,השישי ‡e‰L ‰LÓ ‡aL „Ú«∆»…∆∆«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4d„È¯B‰Â השביעי, ı¯‡aמהרקיע ‰hÓÏ ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ»¿«»»»∆
הדעת. עץ חטא לפני הבריאה בתחילת שהיה כפי

‰˙È‰L ,ı¯‡a ‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰) ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆«¿»«ƒƒ««¿ƒ»¿«»»»∆∆»¿»
¯wÚa ‰È‰ (‰LÓ È„ÈŒÏÚ5Lc˜n‰ ˙È·a6העיקרי המקום שהיה «¿≈…∆»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿»

השכינה, להשראת ¿BÓkבעולם
·e˙kL7Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆»¿»ƒƒ¿»

ÌÎB˙a Èz�ÎLÂוכמבואר ¿»«¿ƒ¿»
בית "כשהיה נב) (פרק בתניא

השכינה... היתה קיים... ראשון

עז ויתר שאת ביתר שם... שורה

מגילויה יותר ועצום רב בגילוי

שלמעלה קדשים קדשי בהיכלות

עליונים". בעולמות

ÌL L¯„naL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«ƒ¿»»
האומר לגני" "באתי הפסוק על

למטה השכינה השראת שעיקר

משה ידי על נפעלה בארץ

ÔÓfÏרבינו Ú‚B�a ¯a„Ó¿«≈¿≈««¿«
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ BaL∆»¿»«¿»«
¯wÚL ,‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»∆ƒ«
ı¯‡a ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»»»∆
Ì˜e‰L ÌBia ‰˙È‰»¿»«∆«

ÔkLn‰הראשונה בפעם «ƒ¿»
השנית בשנה ניסן בראשֿחודש

ממצרים, ישראל בני לצאת

¯Ó‡n·eההילולא בעל של ««¬»
ÌB˜nÏ Ú‚B�a ¯a„Ó¿«≈¿≈««»
,‰�ÈÎM‰ ‰ÎLÓ� BaL∆ƒ¿¿»«¿ƒ»

כך על הוא »wÚc¿ƒ¯והדגש
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Lc˜Óe ÔkLna ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰השכינה שעיקר ««¿»»«ƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈∆

ובמקדש במשכן בגלוי ‡e˜Ï˙נמצאת Èelb CLÓ�מסוימת במידה ƒ¿»ƒ¡…
.ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa Ìb«ƒ¿»»»
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טו

*a"lyz'd ,hay c"ei .c"qa

È˙‡aכּלה אחֹותי מֹוריֿוחמי1לגּני ּכ"ק ּומביא , »ƒְְְֲִִִִִֵַַָָ
ההסּתּלקּות ּדיֹום ּבּמאמר ההּלּולא ּבעל ְְְְֲִִַַַַַַַַָָאדמּו"ר

ׁשּלֹו ההּלּולא לגּני2ויֹום (ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ּדאיתא , ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשכינה ּדעּקר ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָָלגנּוני,
הּבלּתיֿרצּויים הענינים ׁשעלֿידי אּלא היתה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבתחּתֹונים
מּלמּטה הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת) עץ מחטא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ(מתחיל
צּדיקים עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָלמעלה

אברהם היה אחד אבינּו, מאברהם והֹורידּו3(מתחיל ( ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

חביבין הּׁשביעין וכל ּבארץ.4הּׁשביעי, למּטה והֹורידּה , ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָ
ּבארץ, למּטה הּׁשכינה וירידת (המׁשכת זה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָוענין

ּבעּקר היה מׁשה) עלֿידי הּמקּדׁש5ׁשהיתה ּכמֹו6ּבבית , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּולהעיר,7ׁשּכתּוב ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָ

המׁשכת היתה ׁשּבֹו לּזמן ּבנֹוגע מדּבר ׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבּמדרׁש
היתה ּבארץ הּׁשכינה הׁשראת ׁשעּקר למּטה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
לּמקֹום ּבנֹוגע מדּבר ּובּמאמר הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבּיֹום
ּבּמׁשּכן הּוא ההמׁשכה ּדעּקר הּׁשכינה, נמׁשכה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ּבכללּות ּגם אלקּות ּגּלּוי נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹּומקּדׁש,

ָָהעֹולם.
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ב לאור יצא (*a"pyz ± hay c"ei qxhpewלנשיאות שנה ושנים ארבעים מלאות יום הבעל"ט, שבט יו"ד הבהיר יום "לקראת ,

. . זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של הסתלקותֿהילולא ויום שליט"א, אדמו"ר a`כ"ק w"yven,a"pyz'd."

"מיוסד בפעםexwiraהמאמר הנ"ל פרק לומדים בו – זו שנה שבט יו"ד לקראת לאור ויוצא ההילולא, מהמשך השני פרק על

ziyilyd.*

א.1) ה, ה'שי"ת,2)שה"ש שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שניתן ואילך), 111 ע' ה'תש"י בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

הסתלקותו. כד.3)יום לג, יא.4)יחזקאל פכ"ט, ס"ב.5)ויק"ר לקמן ראה – במ"ת (6)משא"כ הלשון בהמאמרziaaכ"ה המקדש)

שאומר דזה לומר, יש ולכאורה הפסוק). (כלשון במקדש או במשכן, הול"ל שלכאורה אף –ziaa'הי המשכן כי הוא, המקדש,

המשכן דע"י ס"ב, לקמן וראה המקדש. בבית היתה השכינה השראת ועיקר (ג)) טז פ"א, שהש"ר ו. ז, (שמואלֿב עראי דירת

המקדש. בבית השכינה המשכת על הכח ניתן משה ח.7)שעשה כה, תרומה

ב. ובשוה"ג שו ע' לעיל – ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a1שנמשלו ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
לגני", "באתי – שלו ÏÚaלכלה ¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˜"k ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿««

‡Ïel‰‰שבט ביו"ד היום, חל שלו ההילולא ÌBÈcשיום ¯Ó‡na «ƒ»««¬»¿
BlL ‡Ïel‰‰ ÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰2'לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל מאמר «ƒ¿«¿¿«ƒ»∆

יו"ד ליום בדפוס לפרסום שמסר

זה וביום ה'תש"י בשנת שבט

L¯„Óaנסתלק, ‡˙È‡c¿ƒ»¿ƒ¿«
BÓB˜Óa) ‰a¯זה פסוק על «»ƒ¿

השירים) È�e�‚Ï,בשיר Èp‚Ï¿«ƒƒ¿ƒ
È¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ

‰lÁ˙aהפסוק ומשמעות ƒ¿ƒ»
חזרתי כמו היא לגני" "באתי

עיקר היתה שבו המקום למקומי,

הקדושֿ של השכינה השראת

ÈÎL�‰ברוךֿהוא, ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙aבתחילת ¿«¿ƒ»¿»

הקדושֿ הזה העולם של הבריאה

עיקר את השרה ְִָברוךֿהוא

התחתון הזה בעולם כאן, שכינתו

הימנו, למטה תחתון «∆‡l‡שאין
ÌÈ�È�Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»ƒ

ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰שהתרחשו «ƒ¿ƒ¿ƒ
מכן ËÁÓ‡לאחר ÏÈÁ˙Ó)«¿ƒ≈≈¿

˙Úc‰ ıÚלסילוק שגרם ≈«««
לרקיע הזה מהעולם השכינה

‰ÈÎM�‰הראשון) ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»«¿ƒ»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«

הגיעה »ÚÈ˜¯Ï»»ƒשלבסוף
e„ÓÚ CkŒ¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿««»»¿

‡·¯‰Ìשבעה ‰È‰ „Á‡ ,e�È·‡ Ì‰¯·‡Ó ÏÈÁ˙Ó) ÌÈ˜Ècˆ3( «ƒƒ«¿ƒ≈«¿»»»ƒ∆»»»«¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰�ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Âלרקיע השביעי מרקיע ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הלאה, וכך לחמישי ומהשישי ‰ÈÚÈ·M,השישי ‡e‰L ‰LÓ ‡aL „Ú«∆»…∆∆«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4d„È¯B‰Â השביעי, ı¯‡aמהרקיע ‰hÓÏ ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ»¿«»»»∆
הדעת. עץ חטא לפני הבריאה בתחילת שהיה כפי

‰˙È‰L ,ı¯‡a ‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰) ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆«¿»«ƒƒ««¿ƒ»¿«»»»∆∆»¿»
¯wÚa ‰È‰ (‰LÓ È„ÈŒÏÚ5Lc˜n‰ ˙È·a6העיקרי המקום שהיה «¿≈…∆»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿»

השכינה, להשראת ¿BÓkבעולם
·e˙kL7Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆»¿»ƒƒ¿»

ÌÎB˙a Èz�ÎLÂוכמבואר ¿»«¿ƒ¿»
בית "כשהיה נב) (פרק בתניא

השכינה... היתה קיים... ראשון

עז ויתר שאת ביתר שם... שורה

מגילויה יותר ועצום רב בגילוי

שלמעלה קדשים קדשי בהיכלות

עליונים". בעולמות

ÌL L¯„naL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«ƒ¿»»
האומר לגני" "באתי הפסוק על

למטה השכינה השראת שעיקר

משה ידי על נפעלה בארץ

ÔÓfÏרבינו Ú‚B�a ¯a„Ó¿«≈¿≈««¿«
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ BaL∆»¿»«¿»«
¯wÚL ,‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»∆ƒ«
ı¯‡a ‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»»»∆
Ì˜e‰L ÌBia ‰˙È‰»¿»«∆«

ÔkLn‰הראשונה בפעם «ƒ¿»
השנית בשנה ניסן בראשֿחודש

ממצרים, ישראל בני לצאת

¯Ó‡n·eההילולא בעל של ««¬»
ÌB˜nÏ Ú‚B�a ¯a„Ó¿«≈¿≈««»
,‰�ÈÎM‰ ‰ÎLÓ� BaL∆ƒ¿¿»«¿ƒ»

כך על הוא »wÚc¿ƒ¯והדגש
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Lc˜Óe ÔkLna ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰השכינה שעיקר ««¿»»«ƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈∆

ובמקדש במשכן בגלוי ‡e˜Ï˙נמצאת Èelb CLÓ�מסוימת במידה ƒ¿»ƒ¡…
.ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa Ìb«ƒ¿»»»
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

וׁשכנּתיCÈLÓÓeב) הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ּבּמאמר «¿ƒְְְֲִִַַַַָָָ
ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְֱֶֶַָָָֹּבתֹוכם,

מּיׂשראל ואחד אחד ּכל יירׁשּו8ּבתֹו צּדיקים וזהּו . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
עליה לעד ויׁשּכנּו מׁשּכינים9ארץ הם ׁשּצּדיקים , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מרֹום10(ממׁשיכים עד ׁשֹוכן עד, ׁשּנקראת הּׁשכינה את ( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּמביא11וקדֹוׁש ּדזה לֹומר, ויׁש למּטה. ּבגּלּוי ׁשּתהיה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לאחרי גֹו' ארץ יירׁשּו צּדיקים הּפסּוק ּפרּוׁש ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמאמר
ּבּמׁשּכן היתה ההמׁשכה ׁשעּקר ּולאחרי12ׁשּמבאר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ואחד אחד ּכל ּבתֹו הּוא רּבים לׁשֹון ּדבתֹוכם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמבאר
את ממׁשיכים ׁשּצּדיקים ּדזה לרּמז, הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּיׂשראל,
היא ּבזה הּכּונה עליה), לעד (ויׁשּכנּו למּטה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
אּלא מׁשה, עד ׁשּמאברהם הּצּדיקים לׁשבעה רק ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא

צּדיקים ּכּלם ועּמ מּיׂשראל, ואחד אחד היינּו,13לכל . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
(ּגם) ׁשּקאי רּבים) (לׁשֹון ּבתֹוכם וׁשכנּתי ׁשּנאמר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדבזה
ׁשל ׁשּבכחֹו ענינים. ׁשני מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעל
לֹו ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָּכל
מּמׁש האפן [ּבאֹותֹו ׁשכינה עּקר ּבֹו ׁשֹוכן ׁשּיהיה ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיתּבר
וגם, ּבתֹוכם. וׁשכנּתי – הּמקּדׁש] ּבבית ׁשהיה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹו
לעד ויׁשּכנּו – ּבעֹולם אלקּות ּגּלּוי ימׁש ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשעלֿידיֿזה

(ּבארץ). ֶֶָָָָעליה

,ÛÈÒB‰Ïe(רּבים (לׁשֹון ּבתֹוכם ּדוׁשכנּתי ׁשהּפרּוׁש ּדזה ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּבתֹו ְְְִִֵֶֶָָָָָהּוא
הּׁשכינה והמׁשכת ׁשהֹורדת לזה ּבהמׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ(ּבּמאמר)
אחד ׁשּבכל הּכח ּכי הּוא, מׁשה, עלֿידי היתה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלמּטה
הּוא ׁשכינה עּקר ּבֹו ׁשֹוכן ׁשּיהיה להמׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּיׂשראל
עלֿידי ׁשהיתה למּטה ׁשכינה עּקר המׁשכת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעלֿידי

ׁשהּירי ּדכמֹו ּבמּתןמׁשה. ׁשהיתה למּטה וההמׁשכה דה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
סיני הר על הוי' וּירד ׁשעלֿידיֿזה14ּתֹורה, ּבאפן היתה , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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(8– פסוקים ושני (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה "ארז"ל". בשם סע"ב) (כ, נשא ר"פ בלקו"ת הובא

.414 ע' חכ"ז בלקו"ש נסמן – ועוד. ב). כט.9)סט, לז, ז.10)תהלים פי"ט, לב"ר מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ראה

שח).11) ע' (לעיל 28ֿ27 הערות ה'תשכ"ח לגני באתי ד"ה וראה ההילולא. בהמשך הפסוק12)כ"ה פירוש מובא שבמדרש ובפרט

iptlובמאמר המשכן, בהקמת היתה השכינה שהשראת הענינים.dpynשאומר כא.13)סדר ס, כ.14)ישעי' יט, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ ·e˙k‰ ÔBLÏ ˜eic ¯Ó‡na CÈLÓÓe (·«¿ƒ««¬»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿»
ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡� ‡Ï BÎB˙aלשון "מקדש" הלשון, שמבחינת למרות ¿…∆¡«∆»¿»

אלא "בתוכם"?, נאמר ולמה בתוכו" "ושכנתי כתוב להיות צריך היה יחיד,

השכינה להשראת Ï‡¯NiÓשהכוונה „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a8e‰ÊÂ . ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿∆
הפסוק של הפנימי הפירוש

ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿»∆
‰ÈÏÚ „ÚÏ e�kLÈÂ9, ¿ƒ¿¿»«»∆»

ÌÈ�ÈkLÓ Ì‰ ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒ≈«¿ƒƒ
ÌÈÎÈLÓÓ)למטה מלמעלה «¿ƒƒ

גילוי לידי ‡˙10ומביאים (∆
,„Ú ˙‡¯˜pL ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿≈«

בתפילה שאומרים ≈ÔÎBLכפי
LB„˜Â ÌB¯Ó „Ú11וצירוף «»¿»

מלמד עד" "שוכן המילים

"עד", נקראת שהשכינה

‰È‰zLהשכינהÈel‚a ∆ƒ¿∆¿ƒ
.‰hÓÏ¿«»

‡È·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆≈ƒ
˜eÒt‰ Le¯t ¯Ó‡na««¬»≈«»
'B‚ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿»∆
¯wÚL ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈∆ƒ«
‰˙È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»»¿»

ÔkLna12È¯Á‡Ïe «ƒ¿»¿«¬≈
ÔBLÏ 'ÌÎB˙a'c ¯‡·nL∆¿«≈ƒ¿»¿
„Á‡ Ïk CB˙a ‡e‰ ÌÈa«̄ƒ¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Âורצף סדר ¿∆»ƒƒ¿»≈
כזו בצורה ‰e‡הענינים

ÌÈ˜ÈcvL ‰Êc ,Ên¯Ï¿«≈¿∆∆«ƒƒ
‰�ÈÎM‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»
„ÚÏ e�kLÈÂ) ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿¿»«
‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰ ,(‰ÈÏÚ»∆»««»»»∆ƒ
ÌÈ˜Ècv‰ ‰Ú·LÏ ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ¿»««ƒƒ

‰LÓ „Ú Ì‰¯·‡nLשכל ∆≈«¿»»«…∆
השכינה את הוריד מהם אחד

הורידה שמשה עד נוסף שלב

בארץ, כיוון‡l‡למטה ∆»
ירשו "צדיקים הפסוק שפירוש

הקביעה לאחר מופיע ארץ"

רק לא היא שהכוונה מובן ואחד, אחד כל בתוך היא השכינה שהשראת

אלא משה ועד שמאברהם הצדיקים שבעת בדוגמת ‡Á„לצדיקים ÏÎÏ¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Âשנאמר ˆÌÈ˜Ècוכפי Ìlk CnÚÂ13,e�ÈÈ‰ . ¿∆»ƒƒ¿»≈¿«≈À»«ƒƒ«¿
ÏÚ (Ìb) È‡wL (ÌÈa¯ ÔBLÏ) ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ ¯Ó‡pL ‰Ê·c¿»∆∆∆¡«¿»«¿ƒ¿»¿«ƒ∆»≈««

.ÌÈ�È�Ú È�L ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk- ÏLהאחד BÁÎaL »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ∆¿…∆
,C¯a˙È BÏ Lc˜Óe ÔkLÓ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»≈

LBa ÔÎBL ‰È‰iוניכר ∆ƒ¿∆≈
[B˙B‡aבגלוי ‰�ÈÎL ¯wÚƒ«¿ƒ»¿

‰È‰L BÓk LnÓ ÔÙ‡‰»…∆«»¿∆»»
Èz�ÎLÂ Y [Lc˜n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»¿»«¿ƒ

.ÌÎB˙a- Ì‚Â,והשני ¿»¿«
Èelb CLÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆À¿«ƒ

ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡פעולתו כי ¡…»»
שיהיה, מי יהיה יהודי, כל של

– כולו העולם כל על משפיעה

e�kLÈÂהצדיקים„ÚÏלנצח ¿ƒ¿¿»«
(ı¯‡a) ‰ÈÏÚ,הארץ שבכל »∆»»»∆

גילוי יהיה העולם, בכל היינו

מסוימת). (במידה אלוקות

Le¯t‰L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿∆∆«≈
ÔBLÏ) ÌÎB˙a Èz�ÎLÂcƒ¿»«¿ƒ¿»¿

‡e‰ (ÌÈa¯שהשראת להורות «ƒ
במשכן רק לא היא השכינה

אלא ‡Á„ובמקדש Ïk CB˙a¿»∆»
‡a Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈»
‰ÊÏ CLÓ‰a (¯Ó‡na)««¬»¿∆¿≈»∆
˙ÎLÓ‰Â ˙„¯B‰L∆»«¿«¿»«
‰˙È‰ ‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»»¿»

‰LÓ È„ÈŒÏÚורצף סדר הנה «¿≈…∆
‰Ákכזה,‰e‡הדברים, Èkƒ«…«

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
Ba ÔÎBL ‰È‰iL CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆ƒ¿∆≈

‰�ÈÎL ¯wÚהשראת כמו ƒ«¿ƒ»
(אותה ובמקדש במשכן השכינה

רבנו) משה È„ÈŒÏÚפעל ‡e‰«¿≈
‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ«¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L ‰hÓÏ¿«»∆»¿»«¿≈

‰LÓאת נותן רבנו משה כי …∆
ואחד אחד לכל לכך הכוח

È¯i‰L„‰מישראל. BÓÎcƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰Âהשכינה Bz¯‰,של ÔzÓa ‰˙È‰L ‰hÓÏשכתוב כמו ¿««¿»»¿«»∆»¿»¿««»

‰ÈÂ'בתורה „¯iÂמלמלעלהÈ�ÈÒ ¯‰ ÏÚ14,למטהÔÙ‡a ‰˙È‰ «≈∆¬»»««ƒ«»¿»¿…∆
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a"lyz'd hay c"ei

ּגּלּוי להמׁשי יּוכלּו ּתֹורה מּתן לאחרי ׁשּגם הּכח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹנּתן
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו [ּדזהּו למּטה ׁשּבמּתן15אלקּות , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדענין למּטה, ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ירידת להיֹות יכֹולה ּולהּבא ׁשּמּכאן הּוא הּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבּטּול
לּירידה ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה למּטה], ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעליֹונים
מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשּכן עלֿידי ׁשהיתה למּטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוההמׁשכה
ההמׁשכה לגּבי ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ׁשּבהמׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ[ּדמהּמעלֹות

היא ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיתה16ׁשהיתה למּטה ּדההמׁשכה , ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רק הּגּלּוי היה (ולכן ּדלמעלה מּצד היתה ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָּבמּתן
ׁשהּמּטה ּבאפן היתה ּבּמׁשּכן וההמׁשכה ׁשעה), ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפי
ּכלי נעׂשה הּמׁשּכן) נעׂשה ׁשּמהם הּגׁשמּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ(הּדברים
הּׁשכינה את והמׁשי הֹוריד ׁשּמׁשה ּדעלֿידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלּגּלּוי],
נּתן עלֿידיֿזה לּגּלּוי, ּכלי נעׂשה ׁשהּמּטה ּבאפן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמׁשּכן
וגם הּמקּדׁש, ּבבית זה ּבאפן אלקּות להמׁשי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹהּכח
ועלֿידי מּיׂשראל. ואחד אחד ׁשּבכל הרּוחני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ּגּלּוי נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ּבאפן היתה ּבּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשההמׁשכה
ּגם עלּֿדרֿזה נעׂשה העֹולם, ּבכללּות ּגם ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹאלקּות
ּדהׁשראת מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הרּוחני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ׁשעלֿ ּבאפן ּתהיה ּבתֹוכם) (וׁשכנּתי ׁשּבאדם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשכינה
לעד (ויׁשּכנּו ּבעֹולם ּגם אלקּות ּגּלּוי ימׁש ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֻידיֿזה

ֶָָעליה).

ׁשכינהCÈLÓÓeג) ׁשעּקר זה על ּדהּטעם ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַַָָ
הּכּונה ּתכלית ּכי הּוא, היתה, ְְְְִִִַַַַָָָָּבתחּתֹונים

ׁשּנתאּוה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות הּקּב"הּבבריאת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ּדזה17להיֹות ּומבאר, . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנתאּוה
האדם, עבֹודת עלֿידי למּטה אלקּות ּגּלּוי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
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ועוד.15) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא רכב.16)ראה ע' תרמ"ג סה"מ ספ"ג.17)ראה ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ák‰ Ôz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמישראל אחד Bz¯‰לכל ÔzÓ È¯Á‡Ï ÌbL ∆«¿≈∆ƒ««…«∆«¿«¬≈««»
˙e˜Ï‡ Èelb CÈLÓ‰Ï eÏÎeÈמלמעלהe¯Ó‡L e‰Êc] ‰hÓÏ ¿¿«¿ƒƒ¡…¿«»¿∆∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯15‰¯Êb‰ ‰Ïha˙� ‰¯Bz ÔzÓaL בתוקף, שהייתה «≈«∆¿««»ƒ¿«¿»«¿≈»
אז hÓÏ‰עד e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚcלא בתוקף הייתה שהגזירה זמן וכל ¿∆¿ƒ…≈¿¿«»

השראת להיות יכולה הייתה

בעולם אלוקות והתגלות השכינה

התחתון, Ïehaהזה ÔÈ�Úc¿ƒ¿«ƒ
Ô‡knL ‡e‰ ‰¯Êb‰«¿≈»∆ƒ»

‡a‰Ïeכן˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ¿«»¿»ƒ¿
‰hÓÏ ÌÈ�BÈÏÚ ˙„È¯È¿ƒ«∆¿ƒ¿«»
תורה], במתן היתה וההתחלה

Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«
‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯iÏ«¿ƒ»¿««¿»»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L ‰hÓÏ¿«»∆»¿»«¿≈
‰LÓ ‰NÚL ÔkLn‰«ƒ¿»∆»»…∆
את פעל רבינו שמשה ולאחר

ניתן במשכן, השכינה השראת

ואחד אחד לכל לזה הכוח

אחד[BÏÚÓ‰Óc˙מישראל ¿≈««¬
««¿»»∆ÎLÓ‰aL‰היתרונות

האלוקות «¿«∆È‰L˙‰והתגלות
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ÔkLna«ƒ¿»¿«≈««¿»»

האלוקות «¿«∆È‰L˙‰והתגלות
‡È‰ ‰¯Bz ÔzÓa16, ¿««»ƒ

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»¿«»
‰¯Bz ÔzÓa ‰˙È‰L∆»¿»¿««»

‰ÏÚÓÏc „vÓ ‰˙È‰מבלי »¿»ƒ«ƒ¿«¿»
שינוי התחתון הזה בעולם שיחול

וראוי מוכשר אותו שיעשה

הזו ‰È‰להתגלות ÔÎÏÂ)¿»≈»»
‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ Èelb‰ועם «ƒ«¿ƒ»»

לא תורה מתן מעמד סיום

ככתוב קדושה במקום נשארה

היה תורה מתן שּבעת ְֵֶבתורה

עם אבל סיני להר להתקרב אסור

"(במשוך שופר בתקיעת סיומו

בהר"), יעלו המה – היובל)

ÔkLna ‰ÎLÓ‰‰Âזאת (‰ÌÈ¯·cלעומת ‰hn‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ ¿««¿»»«ƒ¿»»¿»¿…∆∆««»«¿»ƒ
ÈÏk ‰NÚ� (ÔkLn‰ ‰NÚ� Ì‰nL ÌÈiÓLb‰ומוכשר ראוי ««¿ƒƒ∆≈∆«¬»«ƒ¿»«¬∆¿ƒ

ÈelbÏובכליו במשכן נשארה הקדושה ולכן בתוכו והקדושה האלוקות של «ƒ
ÔkLnaתמיד], ‰�ÈÎM‰ ˙‡ CÈLÓ‰Â „È¯B‰ ‰LnL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆…∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ¿»

‰L ÔÙ‡a‰hnוכליו המשכן נעשו שמהם הגשמיים �NÚ‰החומרים ¿…∆∆««»«¬»

ÈelbÏ ÈÏk,לנצח בהם חדרה ‰Ákוהקדושה Ôz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿ƒ«ƒְָָ«¿≈∆ƒ««…«
Lc˜n‰ ˙È·a ‰Ê ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ïמקום וגם וכליו שהבית ¿«¿ƒ¡…¿…∆∆¿≈«ƒ¿»

הייתה קיים היה המקדש שבית ובזמן נצחית בקדושה קדושים נעשו המקדש

בגלוי, השכינה השראת ‡Á„במקדש ÏÎaL È�Áe¯‰ Lc˜na Ì‚Â¿««ƒ¿»»»ƒ∆¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Âתהיה ¿∆»ƒƒ¿»≈

שתאיר באופן השכינה השראת

כי פנימי באופן באדם ותחדור

כלי להיות מסוגל האדם

לאלוקות.

לכך: ובנוסף

‰ÎLÓ‰‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆««¿»»
ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÔkLna«ƒ¿»»¿»¿…∆
Èelb CLÓ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ
˙eÏÏÎa Ìb ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»

,ÌÏBÚ‰עיקר אמנם כי »»
המקדש בבית הייתה השכינה

אבל ההתגלות עיקר הייתה ושם

אלוקות, גילוי נמשך זה ידי על

בעולם מסוימת, במידה לפחות

ÊŒC¯cŒÏÚ‰כולו ‰NÚ�«¬»«∆∆∆
È�Áe¯‰ Lc˜na Ìb««ƒ¿»»»ƒ
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰c¿«¿»««¿ƒ»
(ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ) Ì„‡aL∆»»»¿»«¿ƒ¿»

ÔÙ‡a ‰È‰zיהיה שהעיקר ƒ¿∆¿…∆
אבל האדם ופנימיות בתוכיות

Èelb CLÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆À¿«ƒ
ÌÏBÚa Ìb ˙e˜Ï‡¡…«»»

‰ÈÏÚ „ÚÏ e�kLÈÂ)על – ¿ƒ¿¿»«»∆»
העולם כל של הגשמית הארץ

כולו).

,¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»
¯wÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆ƒ«
‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»

הבריאה, מתחילת ‰e‡,כבר
‰�ek‰ ˙ÈÏÎz Èkוהמטרה ƒ«¿ƒ««»»

ee‰˙‰Â˙העיקרית ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰»»∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a17הזה בעולם בגלוי, תהיה היינו ו'תדור', תשכון שהאלוקות ¿«¿ƒ
רוחניים) עליונים בעולמות רק (ולא התחתון Êc‰הגשמי ,¯‡·Óe .¿»≈¿∆
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

b ‰È‰iLÌ„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelהגילוי כאשר כי ∆ƒ¿∆ƒ¡…¿«»«¿≈¬«»»»
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יז a"lyz'd hay c"ei

ּגּלּוי להמׁשי יּוכלּו ּתֹורה מּתן לאחרי ׁשּגם הּכח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹנּתן
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו [ּדזהּו למּטה ׁשּבמּתן15אלקּות , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדענין למּטה, ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ירידת להיֹות יכֹולה ּולהּבא ׁשּמּכאן הּוא הּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבּטּול
לּירידה ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה למּטה], ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעליֹונים
מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשּכן עלֿידי ׁשהיתה למּטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוההמׁשכה
ההמׁשכה לגּבי ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ׁשּבהמׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ[ּדמהּמעלֹות

היא ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיתה16ׁשהיתה למּטה ּדההמׁשכה , ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רק הּגּלּוי היה (ולכן ּדלמעלה מּצד היתה ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָּבמּתן
ׁשהּמּטה ּבאפן היתה ּבּמׁשּכן וההמׁשכה ׁשעה), ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפי
ּכלי נעׂשה הּמׁשּכן) נעׂשה ׁשּמהם הּגׁשמּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ(הּדברים
הּׁשכינה את והמׁשי הֹוריד ׁשּמׁשה ּדעלֿידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלּגּלּוי],
נּתן עלֿידיֿזה לּגּלּוי, ּכלי נעׂשה ׁשהּמּטה ּבאפן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמׁשּכן
וגם הּמקּדׁש, ּבבית זה ּבאפן אלקּות להמׁשי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹהּכח
ועלֿידי מּיׂשראל. ואחד אחד ׁשּבכל הרּוחני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ּגּלּוי נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ּבאפן היתה ּבּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשההמׁשכה
ּגם עלּֿדרֿזה נעׂשה העֹולם, ּבכללּות ּגם ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹאלקּות
ּדהׁשראת מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הרּוחני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ׁשעלֿ ּבאפן ּתהיה ּבתֹוכם) (וׁשכנּתי ׁשּבאדם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשכינה
לעד (ויׁשּכנּו ּבעֹולם ּגם אלקּות ּגּלּוי ימׁש ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֻידיֿזה

ֶָָעליה).

ׁשכינהCÈLÓÓeג) ׁשעּקר זה על ּדהּטעם ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַַָָ
הּכּונה ּתכלית ּכי הּוא, היתה, ְְְְִִִַַַַָָָָּבתחּתֹונים

ׁשּנתאּוה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות הּקּב"הּבבריאת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ּדזה17להיֹות ּומבאר, . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנתאּוה
האדם, עבֹודת עלֿידי למּטה אלקּות ּגּלּוי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
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Ák‰ Ôz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמישראל אחד Bz¯‰לכל ÔzÓ È¯Á‡Ï ÌbL ∆«¿≈∆ƒ««…«∆«¿«¬≈««»
˙e˜Ï‡ Èelb CÈLÓ‰Ï eÏÎeÈמלמעלהe¯Ó‡L e‰Êc] ‰hÓÏ ¿¿«¿ƒƒ¡…¿«»¿∆∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯15‰¯Êb‰ ‰Ïha˙� ‰¯Bz ÔzÓaL בתוקף, שהייתה «≈«∆¿««»ƒ¿«¿»«¿≈»
אז hÓÏ‰עד e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚcלא בתוקף הייתה שהגזירה זמן וכל ¿∆¿ƒ…≈¿¿«»

השראת להיות יכולה הייתה

בעולם אלוקות והתגלות השכינה

התחתון, Ïehaהזה ÔÈ�Úc¿ƒ¿«ƒ
Ô‡knL ‡e‰ ‰¯Êb‰«¿≈»∆ƒ»

‡a‰Ïeכן˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ¿«»¿»ƒ¿
‰hÓÏ ÌÈ�BÈÏÚ ˙„È¯È¿ƒ«∆¿ƒ¿«»
תורה], במתן היתה וההתחלה

Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«
‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯iÏ«¿ƒ»¿««¿»»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L ‰hÓÏ¿«»∆»¿»«¿≈
‰LÓ ‰NÚL ÔkLn‰«ƒ¿»∆»»…∆
את פעל רבינו שמשה ולאחר

ניתן במשכן, השכינה השראת

ואחד אחד לכל לזה הכוח

אחד[BÏÚÓ‰Óc˙מישראל ¿≈««¬
««¿»»∆ÎLÓ‰aL‰היתרונות

האלוקות «¿«∆È‰L˙‰והתגלות
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ÔkLna«ƒ¿»¿«≈««¿»»

האלוקות «¿«∆È‰L˙‰והתגלות
‡È‰ ‰¯Bz ÔzÓa16, ¿««»ƒ

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»¿«»
‰¯Bz ÔzÓa ‰˙È‰L∆»¿»¿««»

‰ÏÚÓÏc „vÓ ‰˙È‰מבלי »¿»ƒ«ƒ¿«¿»
שינוי התחתון הזה בעולם שיחול

וראוי מוכשר אותו שיעשה

הזו ‰È‰להתגלות ÔÎÏÂ)¿»≈»»
‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ Èelb‰ועם «ƒ«¿ƒ»»

לא תורה מתן מעמד סיום

ככתוב קדושה במקום נשארה

היה תורה מתן שּבעת ְֵֶבתורה

עם אבל סיני להר להתקרב אסור

"(במשוך שופר בתקיעת סיומו

בהר"), יעלו המה – היובל)

ÔkLna ‰ÎLÓ‰‰Âזאת (‰ÌÈ¯·cלעומת ‰hn‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ ¿««¿»»«ƒ¿»»¿»¿…∆∆««»«¿»ƒ
ÈÏk ‰NÚ� (ÔkLn‰ ‰NÚ� Ì‰nL ÌÈiÓLb‰ומוכשר ראוי ««¿ƒƒ∆≈∆«¬»«ƒ¿»«¬∆¿ƒ

ÈelbÏובכליו במשכן נשארה הקדושה ולכן בתוכו והקדושה האלוקות של «ƒ
ÔkLnaתמיד], ‰�ÈÎM‰ ˙‡ CÈLÓ‰Â „È¯B‰ ‰LnL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆…∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ¿»

‰L ÔÙ‡a‰hnוכליו המשכן נעשו שמהם הגשמיים �NÚ‰החומרים ¿…∆∆««»«¬»

ÈelbÏ ÈÏk,לנצח בהם חדרה ‰Ákוהקדושה Ôz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿ƒ«ƒְָָ«¿≈∆ƒ««…«
Lc˜n‰ ˙È·a ‰Ê ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ïמקום וגם וכליו שהבית ¿«¿ƒ¡…¿…∆∆¿≈«ƒ¿»

הייתה קיים היה המקדש שבית ובזמן נצחית בקדושה קדושים נעשו המקדש

בגלוי, השכינה השראת ‡Á„במקדש ÏÎaL È�Áe¯‰ Lc˜na Ì‚Â¿««ƒ¿»»»ƒ∆¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Âתהיה ¿∆»ƒƒ¿»≈

שתאיר באופן השכינה השראת

כי פנימי באופן באדם ותחדור

כלי להיות מסוגל האדם

לאלוקות.

לכך: ובנוסף

‰ÎLÓ‰‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆««¿»»
ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÔkLna«ƒ¿»»¿»¿…∆
Èelb CLÓ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ
˙eÏÏÎa Ìb ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»

,ÌÏBÚ‰עיקר אמנם כי »»
המקדש בבית הייתה השכינה

אבל ההתגלות עיקר הייתה ושם

אלוקות, גילוי נמשך זה ידי על

בעולם מסוימת, במידה לפחות

ÊŒC¯cŒÏÚ‰כולו ‰NÚ�«¬»«∆∆∆
È�Áe¯‰ Lc˜na Ìb««ƒ¿»»»ƒ
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰c¿«¿»««¿ƒ»
(ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ) Ì„‡aL∆»»»¿»«¿ƒ¿»

ÔÙ‡a ‰È‰zיהיה שהעיקר ƒ¿∆¿…∆
אבל האדם ופנימיות בתוכיות

Èelb CLÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆À¿«ƒ
ÌÏBÚa Ìb ˙e˜Ï‡¡…«»»

‰ÈÏÚ „ÚÏ e�kLÈÂ)על – ¿ƒ¿¿»«»∆»
העולם כל של הגשמית הארץ

כולו).

,¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»
¯wÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆ƒ«
‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»

הבריאה, מתחילת ‰e‡,כבר
‰�ek‰ ˙ÈÏÎz Èkוהמטרה ƒ«¿ƒ««»»

ee‰˙‰Â˙העיקרית ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰»»∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a17הזה בעולם בגלוי, תהיה היינו ו'תדור', תשכון שהאלוקות ¿«¿ƒ
רוחניים) עליונים בעולמות רק (ולא התחתון Êc‰הגשמי ,¯‡·Óe .¿»≈¿∆
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

b ‰È‰iLÌ„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelהגילוי כאשר כי ∆ƒ¿∆ƒ¡…¿«»«¿≈¬«»»»
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, [ויׁש ואתהּפכא. אתּכפיא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי
העבֹודה עלֿידי הּוא למּטה אלקּות ׁשהּגּלּוי ְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּבּמאמר
ּדירה כּו' נתאּוה על (ּגם) זה קאי ואתהּפכא, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּדאתּכפיא
ּדירה ׁשּתהיה ׁשּנתאּוה ּדבזה היינּו, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבתחּתֹונים.
– למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ענינים. ּכּמה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּבתחּתֹונים,
עלֿידי לא יהיה למּטה אלקּות וׁשהּגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹּבתחּתֹונים,
עבֹודת – האדם עבֹודת עלֿידי אּלא מּלמעלה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהמׁשכה
למּטה הּגּלּוי ימׁש ׁשעלֿידּה וׁשהעבֹודה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּתחּתֹונים,
ׁשּמּצד עבֹודה – ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָּתהיה
ׁשּנמׁש ּדהּגּלּוי ּבּמאמר, ּוממׁשי הּתחּתֹונים]. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָענין
ּגּלּוי הּוא ואתהּפכא, ּדאתּכפיא העבֹודה עלֿידי ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָלמּטה
לי ועׂשּו ׁשעלֿידי [וזהּו לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
ׁשכינה ּדעּקר למּטה, ׁשכינה עּקר המׁשכת היתה ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָמקּדׁש

לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור העבֹודה18הּוא ּכי , ְְֲִִֶַַָָָָָָָ
ואתהּפכא, ּדאתּכפיא העבֹודה היא הּמׁשּכן ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָּדעׂשּית
ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת הּוא זֹו עבֹודה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָועלֿידי

ּוכמאמר ׁשכינה]. עּקר סטרא19מעֹולמֹות, אתּכפיא ּכד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
עלמין, ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻאחרא
עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא אֹור הּוא עלמין ּבכּלהּו ְְְְְְְִִֵֶָָֻֻּדפרּוׁש
ועלֿידי לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור והּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשוה,

נמׁש ואתהּפכא ּדאתּכפיא זה.20העבֹודה אֹור ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָ
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ואילך).18) רסג ע' (לעיל ה'תשי"א לגני באתי ד"ה בארוכה פקודי19)ראה ר"פ ולקו"ת פכ"ז, תניא וראהראה ב. קכח, (מזח"ב

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א א). קפד, ב. סז, שם האור20)גם גילוי שהוא לפי "אסתלק", בשם זו המשכה ונקראת

שם). (תו"א רוממות שבבחינת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לדירה עצמו מצד העולם את עושה לא עדיין זה מלמעלה הארה ידי על הוא

של פירושו האדם עבודת ידי על נוצר בעולם השינוי אם אבל לקדושֿברוךֿהוא

- היא הנדרשת האדם ועבודת עצמו, מצד בעולם שינוי שחל הוא ≈¿»È„ÈŒÏÚדבר
‡ÈÙk˙‡יפריעו ולא ינגדו שלא לקדושה שמנגדים והדברים הרע היצר כפיית ƒ¿«¿»

– מזו שאףÎt‰˙‡Â‡ויתירה ¿ƒ¿«¿»
ומחושך לטוב מרע יתהפכו

Óc‰לאור ,¯ÓBÏ LÈÂ] .¿≈«¿«
Èelb‰L ¯Ó‡na ·e˙kM∆»««¬»∆«ƒ
ŒÏÚ ‡e‰ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»«
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»

È‡˜ ,‡Ît‰˙‡Âמתייחס‰Ê ¿ƒ¿«¿»»≈∆
‰¯Èc 'eÎ ‰e‡˙� ÏÚ (Ìb)««ƒ¿«»ƒ»
‰Ê·c ,e�ÈÈ‰ .ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ«¿¿»∆

‰e‡˙pLהקב"ה‰È‰zL ∆ƒ¿«»∆ƒ¿∆
‰¯Ècלאלוקות,ÌÈ�BzÁ˙a ƒ»¿«¿ƒ

.ÌÈ�È�Ú ‰nk- אחד עניין «»ƒ¿»ƒ
˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¡…

,ÌÈ�BzÁ˙a Y ‰hÓÏועניין ¿«»¿«¿ƒ
- ‡e˜Ï˙נוסף Èelb‰LÂ¿∆«ƒ¡…

È„ÈŒÏÚ ‡Ï ‰È‰È ‰hÓÏ¿«»ƒ¿∆…«¿≈
‡l‡ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»∆»
Y Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»

,ÌÈ�BzÁz‰ ˙„B·Úכאמור ¬«««¿ƒ
בעולם שינוי חל כזה שבאופן

בא כשהגילוי ואילו עצמו מצד

בעולם שינוי ללא מלמעלה

בתחתונים דירה זו אין התחתון

- ענייןÂכדבעי, ¿עוד
d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆«»»
‰È‰z ‰hÓÏ Èelb‰ CLÓÈÀ¿««ƒ¿«»ƒ¿∆

ÔÈ�Ú „vnL ‰„B·Ú Y ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»¬»∆ƒ«ƒ¿«
ÌÈ�BzÁz‰נעלים לעניינים התחתונים של התקרבות רק איננו שתוכנה עבודה ««¿ƒ

מהפכים ואף הטוב לעומת הרע את שכופים אלא העולם מענייני התרחקות תוך

לאלוקות]. ראויים כלים נעשים עצמם שהתחתונים כך ולקדושה לטוב אותו

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ CLÓpL Èelb‰c ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿«ƒ∆ƒ¿»¿«»«¿≈»¬»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL Èelb ‡e‰ ,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ«»»»

מתגלהו כן הוא ולמעשה בעולמות ומתגלה נמשך להיות אמור היה לא בעצם

ואתהפכא. באתכפיא העבודה של המיוחדת למעלתה הודות ∆¿[e‰ÊÂרק
‰hÓÏ ‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿»ƒƒ¿»»¿»«¿»«ƒ«¿ƒ»¿«»

העולמות, של ערכם לפי ומוגבל שמדּוד ומצומצם מועט אור רק wÚc¯ולא ֶָ¿ƒ«
¯B‡‰ ‡e‰ ‰�ÈÎLאור הוא עצמו, מצד eÎiMÓ˙שבעצם, ‰ÏÚÓlL ¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ«»

˙BÓÏBÚÏ18זאת ובכל הגשמי, הזה בעולם ולהתגלות להאיר נועד ולא »»
שכינה") ("עיקר זה נעלה אור להתגלות הביאו והמקדש Èkƒהמשכן

‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚc ‰„B·Ú‰»¬»«¬ƒ««ƒ¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
הכוונה תושלם שכך באופן למטה אלוקות להתגלות להביא בכוחה שכאמור

"דירה" יהיה התחתון שהעולם

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂלקדושֿברוךֿהוא,
BÊ ‰„B·Úשינוי שגורמת ¬»

והנבראים העולמות של במצבם

עצמם ‰e‡התחתונים
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
‰�ÈÎL ¯wÚ ,˙BÓÏBÚÓ≈»ƒ«¿ƒ»
התחתון]. הזה בעולם

¯Ó‡ÓÎe19אודות הזוהר ¿«¬«
העבודה של המיוחדת מעלתה

- ואתהפכא »k„באתכפיא
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
שאינו הצד האחר, הצד כאשר

את ומבטלים נכפה הקדושה, צד

אזי ויישותו, ≈»¿∆‡lzÒ˜תקפו
Œ‡L„e˜cעולה ‡¯˜È¿»»¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯aהקדוש של כבודו ¿ƒ
הוא ÔÈÓÏÚברוך e‰lÎaבכל ¿À¿»¿ƒ

אור', ב'תורה (וראה העולמות

הידוע "כמאמר ויקהל: פרשת

אחרא סטרא אתכפייא כד

דקודשאֿבריךֿהוא יקרא אסתלק

עניין זה ואין עלמין. בכולהו

ושלום חס ממש האור סילוק

אלא מעליותא, מאי כן דאם

וגילוי המשכת היא וודאי אדרבה

אפשר שאי עלמין כל הסובב גילוי בבחינת שהיא רק הוא ברוך סוף אין אור

אסתלק נקרא ולכן רוממות בבחינת אם כי הכלי בתוך בפנימיות הגילוי שיהיה

ומסתלק"), מעט רק מתגלה האור ‰e‡כאילו ÔÈÓÏÚ e‰lÎa Le¯Ùc¿≈¿À¿»¿ƒ
העולמ בכל האלוקי האור של ועלייה 'הסתלקות' פועל שהדבר מובןכיוון ות

לכזה ‰‡B¯שהכוונה ‡e‰Â ,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰L ¯B‡∆¿À¿»¿ƒ¿»∆¿»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlLמאיר לעולמות שייך שכן האור שהרי ∆¿«¿»ƒ«»»»

"אור (ונקרא עולם אותו של לדרגה ובהתאם ערכו לפי ועולם עולם בכל

"אור הנקרא לעולמות משייכות שלמעלה מהאור בשונה עלמין", כל הממלא

עלמין"), כל Ît‰˙‡Â‡הסובב ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
CLÓ�20התחתון הגשמי הזה Ê‰בעולם ¯B‡למעלה הוא כלל שבדרך ƒ¿»∆

לעולמות. משייכות
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a"lyz'd hay c"ei

הּׁשּיCÈLÓÓeד) (הּפרק ׁשני ּבפרק לׁשנהּבּמאמר  «¿ƒְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּומקּדׁש21זֹו ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ׁשהעבֹודה ,(ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

אחת ולכן לאתהּפכא. הּמביאה ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהיא
ענין22העבֹודֹות ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ

(ּכדלקּמן). ואתהּפכא אתּכפיא הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָעבֹודת
ּבּמׁשּכן ׁשהיתה [ׁשהעבֹודה זה ּדענין הּקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהּנה
הּמבאר עם ואתהּפכא] ּדאתּכפיא העבֹודה היא ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹּומקּדׁש
עּקר ׁשהמׁשכת ּדכיון הּוא, (ּבפׁשטּות) ההמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ּומקּדׁש, ּבּמׁשּכן ּבעּקר היתה ּבתחּתֹונים ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָׁשכינה
העבֹודה עלֿידי היא למּטה ׁשכינה עּקר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָוהמׁשכת
ּבּמׁשּכן ׁשהיתה העבֹודה עּקר לכן, ואתהּפכא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדאתּכפיא
אּלא, ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה היא ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּומקּדׁש
ׁשכינה עּקר המׁשכת ּבענין מדּבר הּמאמר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻׁשּבתחּלת
(ועׂשּו הּמׁשּכן עׂשּית ׁשעלֿידי ּבתֹוכם) (וׁשכנּתי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמּטה
ּבּמׁשּכן ההמׁשכה ׁשּגם מֹוסיף, זה ּובפרק מקּדׁש). ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלי
יֹותר נעלית היא זֹו ּדהמׁשכה עׂשּיתֹו, [לאחרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּדׁש
עלֿידי היא הּמׁשּכן] עׂשּית עלֿידי ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמההמׁשכה
העבֹודה עּקר ולכן, ואתהּפכא. ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָהעבֹודה
אתּכפיא הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

ְְְִַָואתהּפכא.

עבֹודהCÈLÓÓeה) היא הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲֲִַַַַַָָָָ
זה על ראיה ּומביא ׁשּבּנפׁש. ְִִֵֶֶֶֶַַָָָרּוחנית
וׁשירם ּבעבֹודתם והלוּים הּכהנים הׁשּתּתפּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹמענין
רּוחנּיים. ענינים ׁשהם הּקרּבן, הבאת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוזמרם

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּבּקרּבנֹות23[וכּמבאר ּדההמׁשכה , ְְְְְְְֶַַַַַָָָָָָֹ
ּדהּקרּבנֹות וההעלאה הּכהנים, עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָֹהיתה
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בפעם21) ההמשך ללימוד השני' שנה – זה) מאמר אמירת (שנת דההמשךipyd'תשל"ב זה פרק לומדים (תשנ"ב) זו ובשנה .

ב).ziyilydבפעם ובשוה"ג שו ע' (לעיל ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה – הוא22). העבודות" "אחת שפירוש לומר, ויש

(רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית – הוא ביהמ"ק של ענינו שהרי שבמקדש, והעיקרית* המיוחדת העבודה –

רפ"ג: בההמשך וראה הבחירה). בית הל' הקרבנות.xwirריש עבודת . . ומקדש במשכן לאדמו"ר23)העבודה הזהר ביאורי ראה

ובכ"מ. קב. ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ואילך. א קלג, ויצא (בהוספות) האמצעי

א. יח, מנחות – אחת עד מתוד"ה ולהעיר (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BÊ ‰�LÏ CiM‰ ˜¯t‰) È�L ˜¯Ùa ¯Ó‡na CÈLÓÓe („21 «¿ƒ««¬»¿∆∆≈ƒ«∆∆««»¿»»
לפרסום נ"ע הריי"צ הרבי ידי על שנמסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל המאמר

נשלמו תש"ל שבשנת ולאחר פרקים עשרים בן הוא תש"י שבט יו"ד לקראת

הפרק את השנייה בפעם לומדים תשל"ב, זו, בשנה תש"י, משנת שנה עשרים

במאמר), «¬«∆B·Ú‰L„‰השני
Lc˜Óe ÔkLna ‰˙È‰L∆»¿»«ƒ¿»ƒ¿»
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»

,‡Ît‰˙‡Ï ‰‡È·n‰כפי «¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
להלן. ‡Á˙שיבואר ÔÎÏÂ¿»≈««
˙B„B·Ú‰22eÈ‰L »¬∆»

˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜na«ƒ¿»ƒ¬«
ÔÈ�Ú Èk ,˙B�a¯w‰התוכן «»¿»ƒƒ¿«

של ‰B�a¯w˙הרוחני ˙„B·Ú¬««»¿»
‡e‰בדרך האדם עבודת

‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»

‰Ê ÔÈ�Úc ¯Lw‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆∆¿ƒ¿»∆
‰˙È‰L ‰„B·Ú‰L]∆»¬»∆»¿»
‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
¯‡·n‰ ÌÚ [‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ«¿…»

CLÓ‰‰ ˙lÁ˙aאודות ƒ¿ƒ««∆¿≈
למטה שכינה עיקר המשכת

‰e‡,בארץ (˙eËLÙa)¿«¿
¯wÚ ˙ÎLÓ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿»«ƒ«

‰�ÈÎL‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ¯wÚa¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»
הייתה השכינה השראת ששם

wÚ¯בגלוי, ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«ƒ«
ŒÏÚ ‡È‰ ‰hÓÏ ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«»ƒ«
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
¯wÚ ,ÔÎÏ ,‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»»≈ƒ«
ÔkLna ‰˙È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆»¿»«ƒ¿»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ Lc˜Óeƒ¿»ƒ»¬»
.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
הענינים לקשר בנוסף אמנם,

- העניינים שני בין הבדל יש יותר בעומק lÁ˙aL˙בפשטות, ,‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ«

¯Ó‡n‰במשכן היא בתחתונים שכינה עיקר וגילוי שהמשכת נאמר שם ««¬»
(Èz�ÎLÂומקדש ‰hÓÏ ‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úa ¯a„Ó¿À»¿ƒ¿««¿»«ƒ«¿ƒ»¿«»¿»«¿ƒ

˜¯Ù·e .(Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ) ÔkLn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚL (ÌÎB˙a¿»∆«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿»ƒƒ¿»¿∆∆
,‰Ê,השני Lc˜Óeהפרק ÔkLna ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ,ÛÈÒBÓוגילוי ∆ƒ∆«««¿»»«ƒ¿»ƒ¿»

ובמקדש במשכן שהיה האלוקות

,B˙iNÚ È¯Á‡Ï]משך כל ¿«¬≈¬ƒ»
קיומו, ‰È‡זמן BÊ ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈≈««¿»»
˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L∆»¿»«¿≈¬ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ [ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ«¿≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
¯wÚ ,ÔÎÏÂ .‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¿»≈ƒ«
ÔkLna ‰˙È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆»¿»«ƒ¿»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óeƒ¿»ƒ¬«

,˙B�a¯w‰הרוחני שתוכנה «»¿»
של בדרך האדם עבודת הוא

.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
,¯Ó‡na CÈLÓÓe (‰«¿ƒ««¬»

˙B�a¯w‰ ˙„B·Úcבזמן גם «¬««»¿»
ועבודת קיים היה המקדש שבית

בגשמיות היתה È‰ƒ‡הקרבנות
.LÙpaL ˙È�Áe¯ ‰„B·Ú¬»»ƒ∆«∆∆
‰Ê ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·Óe≈ƒ¿»»«∆
ÌÈ�‰k‰ ˙eÙzzL‰ ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿»ƒ¿«¿«…¬ƒ
Ì¯ÈLÂ Ì˙„B·Úa ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»
˙‡·‰ ˙Úa Ì¯ÓÊÂ¿ƒ¿»¿≈¬»«
ÌÈ�È�Ú Ì‰L ,Ôa¯w‰«»¿»∆≈ƒ¿»ƒ

ÌÈi�Áe¯שהעניינים וכיוון »ƒƒ
כאשר גם נעשו הללו הרוחניים

והקריבו קיים היה המקדש בית

שעבודת מובן בפועל, קרבנות

רוחנית. עבודה היא הקרבנות

‰nÎa ¯‡·nÎÂ]¿«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó23‰ÎLÓ‰‰c , ¿¿««¿»»

È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙B�a¯waL∆«»¿»»¿»«¿≈
,ÌÈ�‰k‰ ˙„B·Ú¬««…¬ƒ
‰¯Óf‰Â ‰¯ÈM‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙B�a¯w‰c ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»¿«»¿»»¿»«¿≈«ƒ»¿«ƒ¿»
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יט a"lyz'd hay c"ei

הּׁשּיCÈLÓÓeד) (הּפרק ׁשני ּבפרק לׁשנהּבּמאמר  «¿ƒְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּומקּדׁש21זֹו ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ׁשהעבֹודה ,(ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

אחת ולכן לאתהּפכא. הּמביאה ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהיא
ענין22העבֹודֹות ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ

(ּכדלקּמן). ואתהּפכא אתּכפיא הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָעבֹודת
ּבּמׁשּכן ׁשהיתה [ׁשהעבֹודה זה ּדענין הּקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהּנה
הּמבאר עם ואתהּפכא] ּדאתּכפיא העבֹודה היא ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹּומקּדׁש
עּקר ׁשהמׁשכת ּדכיון הּוא, (ּבפׁשטּות) ההמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ּומקּדׁש, ּבּמׁשּכן ּבעּקר היתה ּבתחּתֹונים ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָׁשכינה
העבֹודה עלֿידי היא למּטה ׁשכינה עּקר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָוהמׁשכת
ּבּמׁשּכן ׁשהיתה העבֹודה עּקר לכן, ואתהּפכא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדאתּכפיא
אּלא, ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה היא ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּומקּדׁש
ׁשכינה עּקר המׁשכת ּבענין מדּבר הּמאמר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻׁשּבתחּלת
(ועׂשּו הּמׁשּכן עׂשּית ׁשעלֿידי ּבתֹוכם) (וׁשכנּתי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמּטה
ּבּמׁשּכן ההמׁשכה ׁשּגם מֹוסיף, זה ּובפרק מקּדׁש). ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלי
יֹותר נעלית היא זֹו ּדהמׁשכה עׂשּיתֹו, [לאחרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּדׁש
עלֿידי היא הּמׁשּכן] עׂשּית עלֿידי ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמההמׁשכה
העבֹודה עּקר ולכן, ואתהּפכא. ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָהעבֹודה
אתּכפיא הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

ְְְִַָואתהּפכא.

עבֹודהCÈLÓÓeה) היא הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲֲִַַַַַָָָָ
זה על ראיה ּומביא ׁשּבּנפׁש. ְִִֵֶֶֶֶַַָָָרּוחנית
וׁשירם ּבעבֹודתם והלוּים הּכהנים הׁשּתּתפּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹמענין
רּוחנּיים. ענינים ׁשהם הּקרּבן, הבאת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוזמרם

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּבּקרּבנֹות23[וכּמבאר ּדההמׁשכה , ְְְְְְְֶַַַַַָָָָָָֹ
ּדהּקרּבנֹות וההעלאה הּכהנים, עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָֹהיתה
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בפעם21) ההמשך ללימוד השני' שנה – זה) מאמר אמירת (שנת דההמשךipyd'תשל"ב זה פרק לומדים (תשנ"ב) זו ובשנה .

ב).ziyilydבפעם ובשוה"ג שו ע' (לעיל ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה – הוא22). העבודות" "אחת שפירוש לומר, ויש

(רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית – הוא ביהמ"ק של ענינו שהרי שבמקדש, והעיקרית* המיוחדת העבודה –

רפ"ג: בההמשך וראה הבחירה). בית הל' הקרבנות.xwirריש עבודת . . ומקדש במשכן לאדמו"ר23)העבודה הזהר ביאורי ראה

ובכ"מ. קב. ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ואילך. א קלג, ויצא (בהוספות) האמצעי

א. יח, מנחות – אחת עד מתוד"ה ולהעיר (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BÊ ‰�LÏ CiM‰ ˜¯t‰) È�L ˜¯Ùa ¯Ó‡na CÈLÓÓe („21 «¿ƒ««¬»¿∆∆≈ƒ«∆∆««»¿»»
לפרסום נ"ע הריי"צ הרבי ידי על שנמסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל המאמר

נשלמו תש"ל שבשנת ולאחר פרקים עשרים בן הוא תש"י שבט יו"ד לקראת

הפרק את השנייה בפעם לומדים תשל"ב, זו, בשנה תש"י, משנת שנה עשרים

במאמר), «¬«∆B·Ú‰L„‰השני
Lc˜Óe ÔkLna ‰˙È‰L∆»¿»«ƒ¿»ƒ¿»
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»

,‡Ît‰˙‡Ï ‰‡È·n‰כפי «¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
להלן. ‡Á˙שיבואר ÔÎÏÂ¿»≈««
˙B„B·Ú‰22eÈ‰L »¬∆»

˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜na«ƒ¿»ƒ¬«
ÔÈ�Ú Èk ,˙B�a¯w‰התוכן «»¿»ƒƒ¿«

של ‰B�a¯w˙הרוחני ˙„B·Ú¬««»¿»
‡e‰בדרך האדם עבודת

‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»

‰Ê ÔÈ�Úc ¯Lw‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆∆¿ƒ¿»∆
‰˙È‰L ‰„B·Ú‰L]∆»¬»∆»¿»
‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
¯‡·n‰ ÌÚ [‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ«¿…»

CLÓ‰‰ ˙lÁ˙aאודות ƒ¿ƒ««∆¿≈
למטה שכינה עיקר המשכת

‰e‡,בארץ (˙eËLÙa)¿«¿
¯wÚ ˙ÎLÓ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿»«ƒ«

‰�ÈÎL‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ¯wÚa¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»
הייתה השכינה השראת ששם

wÚ¯בגלוי, ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«ƒ«
ŒÏÚ ‡È‰ ‰hÓÏ ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«»ƒ«
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
¯wÚ ,ÔÎÏ ,‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»»≈ƒ«
ÔkLna ‰˙È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆»¿»«ƒ¿»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ Lc˜Óeƒ¿»ƒ»¬»
.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
הענינים לקשר בנוסף אמנם,

- העניינים שני בין הבדל יש יותר בעומק lÁ˙aL˙בפשטות, ,‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ«

¯Ó‡n‰במשכן היא בתחתונים שכינה עיקר וגילוי שהמשכת נאמר שם ««¬»
(Èz�ÎLÂומקדש ‰hÓÏ ‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úa ¯a„Ó¿À»¿ƒ¿««¿»«ƒ«¿ƒ»¿«»¿»«¿ƒ

˜¯Ù·e .(Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ) ÔkLn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚL (ÌÎB˙a¿»∆«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿»ƒƒ¿»¿∆∆
,‰Ê,השני Lc˜Óeהפרק ÔkLna ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ,ÛÈÒBÓוגילוי ∆ƒ∆«««¿»»«ƒ¿»ƒ¿»

ובמקדש במשכן שהיה האלוקות

,B˙iNÚ È¯Á‡Ï]משך כל ¿«¬≈¬ƒ»
קיומו, ‰È‡זמן BÊ ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈≈««¿»»
˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L∆»¿»«¿≈¬ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ [ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ«¿≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
¯wÚ ,ÔÎÏÂ .‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¿»≈ƒ«
ÔkLna ‰˙È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆»¿»«ƒ¿»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óeƒ¿»ƒ¬«

,˙B�a¯w‰הרוחני שתוכנה «»¿»
של בדרך האדם עבודת הוא

.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
,¯Ó‡na CÈLÓÓe (‰«¿ƒ««¬»

˙B�a¯w‰ ˙„B·Úcבזמן גם «¬««»¿»
ועבודת קיים היה המקדש שבית

בגשמיות היתה È‰ƒ‡הקרבנות
.LÙpaL ˙È�Áe¯ ‰„B·Ú¬»»ƒ∆«∆∆
‰Ê ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·Óe≈ƒ¿»»«∆
ÌÈ�‰k‰ ˙eÙzzL‰ ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿»ƒ¿«¿«…¬ƒ
Ì¯ÈLÂ Ì˙„B·Úa ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»
˙‡·‰ ˙Úa Ì¯ÓÊÂ¿ƒ¿»¿≈¬»«
ÌÈ�È�Ú Ì‰L ,Ôa¯w‰«»¿»∆≈ƒ¿»ƒ

ÌÈi�Áe¯שהעניינים וכיוון »ƒƒ
כאשר גם נעשו הללו הרוחניים

והקריבו קיים היה המקדש בית

שעבודת מובן בפועל, קרבנות

רוחנית. עבודה היא הקרבנות

‰nÎa ¯‡·nÎÂ]¿«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó23‰ÎLÓ‰‰c , ¿¿««¿»»

È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙B�a¯waL∆«»¿»»¿»«¿≈
,ÌÈ�‰k‰ ˙„B·Ú¬««…¬ƒ
‰¯Óf‰Â ‰¯ÈM‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙B�a¯w‰c ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»¿«»¿»»¿»«¿≈«ƒ»¿«ƒ¿»
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dlkכ izeg` ipbl iz`a

ּדהּלוּיים והּזמרה הּׁשירה עלֿידי מה24היתה וזהּו .[ ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
היה25ּׁשּכתּוב ׁשּלכאֹורה אף גֹו', מּכם יקריב ּכי אדם ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּקרּבן מרּמז, ׁשּבזה יקריב, ּכי מּכם אדם לֹומר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻצרי
מּכם ּגם אּלא ּכפׁשּוטּה הּבהמה מן רק לא להיֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹצרי
ויׁש אדם. ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה מן אליין), איי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(פּון
היא הּקרּבנֹות ׁשעבֹודת ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדמה ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשעבֹודת ּדזה [אף האדם ּבנפׁש רּוחנית עבֹודה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ(ּגם)
ּבקרּבנֹות ּגם הּוא ּדאתהּפכא העבֹודה היא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
מּקלּפת היא ׁשחּיּותּה ּבהמה ּדכׁשּלֹוקחים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּכפׁשּוטם,

אתהּפכא26נֹוגּה ענין הּוא להוי', קרּבן אֹותּה ועֹוׂשים ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
הּמאמר, ּבתחּלת ּׁשּכתּוב למה ׁשּי לנהֹורא], ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָחׁשֹוכא
רּבים) (לׁשֹון ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּדפרּוׁש
ּדכמֹו מּובן, ּדמּזה מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָהּוא
עבֹודת עלֿידי ההמׁשכה עּקר היתה ּומקּדׁש, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּבּמׁשּכן

עלֿידי27הּקרּבנֹות ּבֹו ׁשּנמׁשכה ׁשההמׁשכה [ּדהגם ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
(ׁשעלֿידי ּביֹותר נעלית המׁשכה היא הּמקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעׂשּית
אני וׁשכנּתי ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה מקּדׁש לי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָועׂשּו
עלֿידי ּבֹו ׁשּנמׁשכה ההמׁשכה מּכלֿמקֹום, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבעצמי),
עלּֿדרֿזה יֹותר], עֹוד נעלית היא הּקרּבנֹות ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָעבֹודת
לאחרי ׁשּגם מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל לּמקּדׁש ּבנֹוגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
עצמֹו את עֹוׂשה (ׁשהאדם מקּדׁש לי ּדועׂשּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָהעבֹודה
ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ,(יתּבר לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמקּדׁש
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בהמאמר24) אומר והלויים הכהנים מהשתתפות שבהראי' מה יומתק ועפ"ז רעז). ע' ריש (לעיל ה'תשי"ב לגני באתי בד"ה גם כ"ה

רוחנית עבודה ולא – רוחנית" עבודה ההמשכהytpay"שזהו (גם) כי – ולאח"ז) לפנ"ז בהמאמר (כהלשון האדם שבנפש או ,

היא הקרבנות שעבודת רק היא והלויים הכהנים מהשתתפות הראי' ולכן והלויים, הכהנים ע"י היו כפשוטם דקרבנות וההעלאה

יקריב כי אדם ממ"ש היא האדם בנפש הקרבנות עבודת על והראי' רוחנית, ב.mkn.(25עבודה א, בתחלתו.26)ויקרא פ"ז תניא

ובכ"מ. רפל"ז. 22).27)שם הערה (כנ"ל הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית הוא מקדש של שענינו מזה גם וכמובן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈiÂl‰c24האלוקות של והתגלות המשכה דרכים: שתי יש אלוקות בגילוי ¿«¿ƒƒ
ביניהם וההבדל למעלה מלמטה האלוקות של העלאה או למטה מלמעלה

ההתגלות עיקר כי יותר נעלה עליון אור נמשך שבהמשכה הוא כללי באופן

האדם, מעבודת כתוצאה היא הפעולה עיקר בהעלאה ואילו מלמעלה באה

זו בדרך ומתגלה הנמשך והאור

בפנימיות. יותר באדם מאיר

שעבודת בחסידות ומבואר

מצד עבודה בעיקר היא הקרבנות

וכמבואר העלאה, האדם,

אבל המאמר, בהמשך בהרחבה

שני את בה יש יותר בפרטיות

הכוהנים עבודת יחד. גם הדברים

בדרך אלוקות גילוי פעלה

פעלה הלויים ועבודת המשכה

העלאה]. בדרך אלוקות גילוי

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ25בתחילת ¿∆«∆»
ויקרא בחומש הקרבנות פרשת

,'B‚ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡»»ƒ«¿ƒƒ∆
‰¯B‡ÎlL Û‡מבחינה «∆ƒ¿»

ÓBÏ¯לשונית CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«
,·È¯˜È Èk ÌkÓ Ì„‡»»ƒ∆ƒ«¿ƒ
ירצה מכם אחד כאשר כלומר,

כמבואר יהיה דינו קרבן להקריב

נאמר ולמה הפסוקים בהמשך

אלא מכם? יקריב כי "אדם

Ôa¯w‰L ,Ên¯Ó ‰ÊaL∆»∆¿À»∆«»¿»
ÔÓ ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…«ƒ

dËeLÙk ‰Ó‰a‰בהמה «¿≈»ƒ¿»
(ÔeÙגשמית ÌkÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ∆

ÔÈÈÏ‡ CÈÈ‡בעצמכם ),מכם «¿«≈
ÏL BaÏaL ‰Ó‰a‰ ÔÓƒ«¿≈»∆¿ƒ∆

Ì„‡.רוחנית עבודה היא הקרבנות שעבודת וכאמור »»
‡È‰ ˙B�a¯w‰ ˙„B·ÚL ¯Ó‡na ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»««¬»∆¬««»¿»ƒ
˙„B·ÚL ‰Êc Û‡] Ì„‡‰ LÙ�a ˙È�Áe¯ ‰„B·Ú (Ìb)«¬»»ƒ¿∆∆»»»«¿∆∆¬«

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ˙B�a¯w‰רק זה אין לטוב, הרע הפיכת «»¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»
אלא האדם של הרוחנית בעבודה משמעות יש הקרבנות שלעבודת משום

אתהפכא ÌÈÁ˜BlLÎcהמושג ,ÌËeLÙk ˙B�a¯˜a Ìb ‡e‰«¿»¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ
d‚B� ˙tÏwÓ ‡È‰ d˙eiÁL ‰Ó‰a26שחיות התניא בספר כמבואר ¿≈»∆«»ƒƒ¿ƒ««

קליפה (שהיא נוגה מקליפת נמשכת באכילה ומותרים הטהורים הדברים כל

לרע טוב בין בהממוצעת יש הקדושה, מצד ואיננה קליפה שהיא אף כי

כמו רצוי בלתי באופן המותרים בדברים משתמשים ואם ורע טוב של תערובת

משתמשים ואם הטמאות. לקליפות אותם מורידים בלבד, תאווה למלא כדי

לקדושה) אותם מעלים ה' לעבודת ÈÂ‰Ï',בהם Ôa¯˜ d˙B‡ ÌÈNBÚÂ¿ƒ»»¿»«¬»»
‡Ît‰˙‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«¿»

‡¯B‰�Ï ‡ÎBLÁהפיכת ¬»ƒ¿»
בהמה כאשר כי לאור חושך

הרי קרבן להיות עולה גשמית

מקליפה חיותו מקבל שהיה דבר

הקדושה], בצד להיות עובר

היא הקרבנות שעבודת זה ודבר

האדם בנפש רוחנית עבודה (גם)

˙lÁ˙a ·e˙kM ‰ÓÏ CiL«»¿«∆»ƒ¿ƒ«
ÈÏ eNÚÂ Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰««¬»¿≈¿»ƒ
ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

ÌÈa¯ ÔBLÏ)"בתוכו" ולא ¿«ƒ
במשכן) היינו יחיד, ‰e‡לשון

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿∆»
,Ô·eÓ ‰fÓc .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ∆»
,Lc˜Óe ÔkLnaL BÓÎcƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰ ¯wÚ ‰˙È‰של »¿»ƒ«««¿»»
ובמקדש במשכן למטה האלוקות

B·Ú„˙היתה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«
˙B�a¯w‰27Ì‚‰c] «»¿»«¬«

Ba ‰ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ¿¿»
Lc˜n‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ««ƒ¿»
הקרבנות ללא גם כשלעצמה,

˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»»«¬≈
eNÚÂ È„ÈŒÏÚL) ¯˙BÈa¿≈∆«¿≈¿»
Èz�ÎLÂ ‰NÚ� Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»«¬∆¿»«¿ƒ
È�‡ Èz�ÎLÂ ,ÌÎB˙a¿»¿»«¿ƒ¬ƒ

ÈÓˆÚaשל מעצמותו אלוקות בו המשיכה והמקדש המשכן שעשיית היינו ¿«¿ƒ
בעצמו), Baהקדושֿברוךֿהוא ‰ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»∆ƒ¿¿»

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,[¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««»¿»ƒ«¬≈≈«∆∆∆
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL Lc˜nÏ Ú‚B�a ‡e‰ושכנתי" נאמר זה שעל ¿≈««ƒ¿»∆¿»∆»ƒƒ¿»≈

- ואחד" אחד כל בתוך – ÈÏבתוכם eNÚÂc ‰„B·Ú‰ È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»¬»ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰L) Lc˜Óשהוא כך כדי עד ה' בעבודת ‡˙מתעלה ‰NBÚ ƒ¿»∆»»»∆∆

C¯a˙È BÏ Lc˜ÓÏ BÓˆÚ,(אלוקות להתגלות ראוי כלי ונעשה «¿¿ƒ¿»ƒ¿»≈
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆¿»«¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»¬»
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a"lyz'd hay c"ei

ׁשעלֿידיֿ מּכם, יקריב ּכי ּדאדם העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצריכה
הענין עּקר יֹותר, עֹוד נעלית המׁשכה ּבֹו ּתמׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻזה

ּבתֹוכם .28ּדוׁשכנּתי ְְְִִַָָ

ּבהקּדÔ·eÈÂו) (ּבתחּלתזה ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ים ¿»ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ׁשהעבֹודה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּפרק),
ּדבתחּלת לאתהּפכא. הּמביאה ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהיא
עּקר המׁשכת הּוא ׁשעלֿידּה ׁשהעבֹודה אֹומר, ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמאמר
[ּדהגם ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודה היא למּטה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָׁשכינה
אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּמאמר את ׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמביא
מּכלֿ עלמין, ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻאסּתּלק
ואתהּפכא. אתּכפיא הענינים, ּבׁשני מדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמקֹום
ּבּמעלה הּוא הּמאמר) (ּבתחּלת הּבאּור עּקר ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָואּדרּבא,
יתרֹון נעׂשה לאֹור, נהּפ ׁשהחׁש ּדעלֿידי ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּדאתהּפכא,
ׁשהיתה ּבעבֹודה ּכׁשּמדּבר ׁשני), (ּפרק זה ּובפרק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹור],
ׁשהעבֹודה אֹומר, עׂשּיתם), (לאחרי ּומקּדׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּמׁשּכן
הּמביאה ּדאתּכפיא העבֹודה היא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמׁשּכן

ׁשההמׁשכה29לאתהּפכא עלֿזה ּדמהּבאּורים לֹומר, ויׁש . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
יֹותר נעלית המׁשכה היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי
ה), סעיף (ּכּנ"ל הּמקּדׁש עׂשּית ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמההמׁשכה
הענין הּוא הּמקּדׁש ּדעׂשּית ּבעבֹודה ההדּגׁשה ּכי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָהּוא,

לֹו30ּדאתהּפכא מקּדׁש להיֹות נהפכים והעֹולם [ׁשהאדם ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָָָ
מדּגׁש ׁשּבּה הּוא הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת והחּדּוׁש ,[ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיתּבר
ׁשעלֿידי וההמׁשכה (ּכדלקּמן), ּדאתּכפיא הענין ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ(ּגם)
ׁשעלֿ מההמׁשכה יֹותר נעלית היא ּדאתּכפיא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעבֹודה

ּדאתהּפכא העבֹודה ּבאּור31ידי להֹוסיף יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
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בתוכם,28) ושכנתי מקדש לי ועשו "וזהו האדם בנפש הקרבנות דעבודת הביאור לאחרי הפרק, בסוף במאמר מ"ש מובן ועפ"ז

כו'". ואחד אחד כל הוא29)בתוך כאן הענין שעיקר אתכפיא`itkz`היינו, בבחינת עבודתו "ע"י הפרק בסיום ממ"ש ולהעיר .

באתכפיא גם שמדבר היינו אתהפכא", לידי המביא לאתהפכא.epi`yוהעיקר רק30)מביא מובא ובפ"ה שבפ"ג מה מובן ועפ"ז

בענין שם מדבר כי דאתהפכא, ובכ"מ.31)המשכן.ziiyrהענין גֿד. קיד, שם לתו"א הוספות גֿד. פט, ויקהל תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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כי a"lyz'd hay c"ei

ׁשעלֿידיֿ מּכם, יקריב ּכי ּדאדם העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָצריכה
הענין עּקר יֹותר, עֹוד נעלית המׁשכה ּבֹו ּתמׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻזה

ּבתֹוכם .28ּדוׁשכנּתי ְְְִִַָָ

ּבהקּדÔ·eÈÂו) (ּבתחּלתזה ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ים ¿»ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ׁשהעבֹודה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּפרק),
ּדבתחּלת לאתהּפכא. הּמביאה ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהיא
עּקר המׁשכת הּוא ׁשעלֿידּה ׁשהעבֹודה אֹומר, ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמאמר
[ּדהגם ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודה היא למּטה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָׁשכינה
אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּמאמר את ׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמביא
מּכלֿ עלמין, ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻאסּתּלק
ואתהּפכא. אתּכפיא הענינים, ּבׁשני מדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמקֹום
ּבּמעלה הּוא הּמאמר) (ּבתחּלת הּבאּור עּקר ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָואּדרּבא,
יתרֹון נעׂשה לאֹור, נהּפ ׁשהחׁש ּדעלֿידי ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּדאתהּפכא,
ׁשהיתה ּבעבֹודה ּכׁשּמדּבר ׁשני), (ּפרק זה ּובפרק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹור],
ׁשהעבֹודה אֹומר, עׂשּיתם), (לאחרי ּומקּדׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּמׁשּכן
הּמביאה ּדאתּכפיא העבֹודה היא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמׁשּכן

ׁשההמׁשכה29לאתהּפכא עלֿזה ּדמהּבאּורים לֹומר, ויׁש . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
יֹותר נעלית המׁשכה היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי
ה), סעיף (ּכּנ"ל הּמקּדׁש עׂשּית ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמההמׁשכה
הענין הּוא הּמקּדׁש ּדעׂשּית ּבעבֹודה ההדּגׁשה ּכי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָהּוא,

לֹו30ּדאתהּפכא מקּדׁש להיֹות נהפכים והעֹולם [ׁשהאדם ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָָָ
מדּגׁש ׁשּבּה הּוא הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת והחּדּוׁש ,[ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיתּבר
ׁשעלֿידי וההמׁשכה (ּכדלקּמן), ּדאתּכפיא הענין ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ(ּגם)
ׁשעלֿ מההמׁשכה יֹותר נעלית היא ּדאתּכפיא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעבֹודה

ּדאתהּפכא העבֹודה ּבאּור31ידי להֹוסיף יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
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בתוכם,28) ושכנתי מקדש לי ועשו "וזהו האדם בנפש הקרבנות דעבודת הביאור לאחרי הפרק, בסוף במאמר מ"ש מובן ועפ"ז

כו'". ואחד אחד כל הוא29)בתוך כאן הענין שעיקר אתכפיא`itkz`היינו, בבחינת עבודתו "ע"י הפרק בסיום ממ"ש ולהעיר .

באתכפיא גם שמדבר היינו אתהפכא", לידי המביא לאתהפכא.epi`yוהעיקר רק30)מביא מובא ובפ"ה שבפ"ג מה מובן ועפ"ז

בענין שם מדבר כי דאתהפכא, ובכ"מ.31)המשכן.ziiyrהענין גֿד. קיד, שם לתו"א הוספות גֿד. פט, ויקהל תו"א
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Ì„‡c,ÌkÓ ·È¯˜È Èkלאלוקותשיפעל התקרבות ŒÈ„ÈŒÏÚLבעצמו ¿»»ƒ«¿ƒƒ∆∆«¿≈
,¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰ Ba CLÓz ‰ÊשהיאÔÈ�Ú‰ ¯wÚ ∆À¿««¿»»«¬≈≈ƒ«»ƒ¿»

ÌÎB˙a Èz�ÎLÂc28שהיתה האלוקית וההתגלות ההמשכה מעלת כמו ƒ¿»«¿ƒ¿»
ידי על שנפעלה וההתגלות ההמשכה לעומת הקרבנות עבודת ידי על במקדש

וכפי המשכן, עשיית עצם

להלן. עוד שיבואר

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (Â¿»∆¿«¿ƒ«
˙lÁ˙a) ¯Ó‡na ·e˙kM∆»««¬»ƒ¿ƒ«

˜¯t‰בשנה הנלמד השני, – «∆∆
È‰L˙‰זו ‰„B·Ú‰L ,(∆»¬»∆»¿»

‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡Ï ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
וביטול כפיית של העבודה

הכנה שהיא והרע החושך

הפיכת של לעבודה והקדמה

ואור. לטוב והחושך הרע

,¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ«««¬»≈
‡e‰ d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆«»»
‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ«¿ƒ»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ»¬»

‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡cהיינו ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
וגם אתכפיא גם העבודות, שתי

È·nL‡אתהפכא Ì‚‰c]«¬«∆≈ƒ
¯Ó‡n‰ ˙‡ ÌLהזוהר של »∆««¬»

‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
Œ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»
ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿À¿»¿ƒ
של הפעולה עיקר זה ולפי

ידי על היא האלוקות המשכת

a„Ó¯אתכפייא, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«≈
‰ÌÈ�È�Ú,במאמר È�Laƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
¯e‡a‰ ¯wÚ ,‡a¯c‡Â¿«¿«»ƒ««≈
‡e‰ (¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ«««¬»

‰NÚ� ,¯B‡Ï Ct‰� CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc ,‡Ît‰˙‡c ‰ÏÚna««¬»¿ƒ¿«¿»¿«¿≈∆«…∆∆¿«¿«¬∆
¯B‡‰ ÔB¯˙Èכיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי ככתוב ƒ¿»

בהרבה גדולה מעלתו החושך מתוך מאיר האור כאשר כי החושך", מן האור

רגיל], אור B·Úa„‰מאשר ¯a„nLk ,(È�L ˜¯t) ‰Ê ˜¯Ù·e¿∆∆∆∆∆≈ƒ¿∆¿«≈»¬»
‰„B·Ú‰L ,¯ÓB‡ ,(Ì˙iNÚ È¯Á‡Ï) Lc˜Óe ÔkLna ‰˙È‰L∆»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿«¬≈¬ƒ»»≈∆»¬»

‰ Lc˜Óe ÔkLna‰‡È·n‰ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ‡È «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»«¿ƒ»
‡Ît‰˙‡Ï29. ¿ƒ¿«¿»

שמבחינת (אף דווקא שבאתכפיא המיוחדת המעלה את ומבאר והולך

הרע באתכפיא שהרי יותר גבוהה ומדריגה מעלה היא אתהפכא המדריגות

ומתבטל נכפה שהוא אלא קיים

לטוב הפך הרע באתהפכא ואילו

לאור): הפך והחושך

ÌÈ¯e‡a‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈«≈ƒ
הביאורים ∆»ÊŒÏÚ‰אחד

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»ƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈
Ï"pk) Lc˜n‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»««
Èk ,‡e‰ ,(‰ ÛÈÚÒ¿ƒƒ
‰„B·Úa ‰Lb„‰‰««¿»»»¬»
‡e‰ Lc˜n‰ ˙iNÚc«¬ƒ««ƒ¿»
‡Ît‰˙‡c ÔÈ�Ú‰30 »ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ‰Â Ì„‡‰L]שקודם ∆»»»¿»»
חול ענייני היו מקדש שנעשו

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÙ‰�קדושה ∆¡»ƒƒ¿
,[C¯a˙È BÏ Lc˜Óƒ¿»ƒ¿»≈

LecÁ‰Âהמיוחד והעילוי ¿«ƒ
˙B�a¯w‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««»¿»
ידי שעל ההמשכה שכאמור

מההמשכה יותר נעלית הקרבנות

והמקדש המשכן עשיית שבעצם

(Ìb) Lb„Ó daL ‡e‰∆»À¿»«
‡ÈÙk˙‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Â ,(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿««¿»»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
˙ÈÏÚ� ‡È‰ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
ŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ≈≈««¿»»∆«
‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
מצב הוא אתהפכא אמנם כי

רע של מציאות ישנה כאשר אתכפיא, של העבודה אבל נעלית, יותר ודרגה

יותר עבודה היא אותה ומנצחים אותה כופים אבל לקדושה המנגדת וקליפה

נעלית אתכפיא ידי שעל ההמשכה גם ולכן יותר גדול חידוש בה יש כי נעלית

אתהפכא ידי שעל מההמשכה .31יותר
ÔÈ�Ú‰ (‰Îe¯‡·e) ¯‡·nL ‰Êa ¯e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ≈»∆∆¿«≈«¬»»ƒ¿»
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dlkכב izeg` ipbl iz`a

ּכמֹו הּקרּבנֹות ּדעבֹודת הענין (ּובארּוכה) ׁשּמבאר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבזה
ּבגּלּוי נּכר ּכפׁשּוטם, ּבקרּבנֹות ּכי האדם, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשהּוא
נגּה מּקלּפת ׁשחּיּותּה [ׁשהּבהמה ּדאתהּפכא הענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרק
ׁשּבעבֹודת ּדאתּכפיא והענין להוי'], קרּבן להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָנהפכה

האדם.הּק ׁשּבנפׁש הּקרּבנֹות ּבעבֹודת יֹותר נּכר רּבנֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

¯e‡·eיּובן הּקרּבנֹות, ׁשּבעבֹודת ּדאתּכפיא הענין ≈ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ
אתהּפכא על ׁשּבאתּכפיא ׁשהּמעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָּבהקּדים,
אּלא ּבמציאּותֹו נׁשאר ׁשהּדבר הּוא אתהּפכא ּדענין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהיא,
ענין הּוא ואתּכפיא ּדקדּׁשה, מציאּות היא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָֻׁשּמציאּותֹו

מּמציאּותֹו יציאה זה31הּבּטּול, על הּטעם וזהּו . ְְְִִִִֶֶַַַַַָ
נעלית היא ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
ּכי ּדאתהּפכא, העבֹודה ׁשעלֿידי מההמׁשכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר
ּבחינת ונעׂשה ׁשּלֹו מהמציאּות יֹוצא ׁשהאדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי
(ׁשּלמעלה האמּתי אין ּבחינת ּוממׁשי מעֹורר הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאין,

ּדעבֹודת31מּמציאּות) הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ענין ּכי לאתּכפיא, ּכפׁשּוטם) ּדקרּבנֹות (ּגם ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
סעיף (ּכדלקּמן למעלה מּלמּטה העלאה הּוא ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
הּוא למעלה מּלמּטה ההעלאה ּדענין ,(ואיל ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָח
[ּובפׁשטּות ּבעליֹון ונכלל מּמציאּותֹו מתּבּטל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּתחּתֹון
מּמציאּותּה) (מתּבּטלת נׂשרפת היתה ׁשהּבהמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא,
ונעׂשה ּבטל [ׁשהּיׁש זה וענין ׁשּלמעלה], ּבאׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָונכללת

ּדאתּכפיא. הענין ּתכן הּוא אין] ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבחינת

ההעלאהLÈÂז) ׁשּבענין [הּמעלה זה ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּבעבֹודת לאין) הּיׁש (ּבּטּול למעלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָמּלמּטה
ׁשּתכלית ,ההמׁש ּבתחּלת להּמבאר ׁשּי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות]
ׁשעלֿידם הּוא העֹולמֹות ּכל והתהּוּות ּדבריאת ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה
ּתׁשלם ועלֿידיֿזה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם התהּוּות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻּתהיה
על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ּבתחּתֹונים. ּדדירה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהּכּונה
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,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰L BÓk ˙B�a¯w‰ ˙„B·Úcיש ולכאורה «¬««»¿»¿∆«¬«»»»
המקדש? בבית קרבנות הקרבת לעומת בכך וההפלאה החידוש מה להתפלא

הוא זה לביאור הטעם a˜¯אלא Èk˜¯ Èel‚a ¯kÈ� ,ÌËeLÙk ˙B�a ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ«
‰ÎÙ‰� d‚� ˙tÏwÓ d˙eiÁL ‰Ó‰a‰L] ‡Ît‰˙‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆«¿≈»∆«»ƒ¿ƒ«…«∆¡¿»

'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ˙BÈ‰Ïועברה ƒ¿»¿»«¬»»
הקדושה], לצד הקליפה מצד

‡ÈÙk˙‡c ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
¯kÈ� ˙B�a¯w‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««»¿»ƒ»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Úa ¯˙BÈ≈«¬««»¿»

Ì„‡‰ LÙ�aLהתקרבות כי ∆¿∆∆»»»
ממנו דורשת לאלוקות האדם של

והתאוות הרצונות את לכפות

הרע עם ולהלחם רצויות הלא

נחת גורם זה ודבר אותו ולכפות

מאשר יותר למעלה רוח

לאור. החושך של האתהפכא

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eוהמעלה ≈»ƒ¿»
«¿»¿ÈÙk˙‡c¿ƒ‡המיוחדת

˙B�a¯w‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««»¿»
האתהפכא, לעומת ומעלתה

‰ÏÚn‰L ,ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ∆««¬»
‡Ît‰˙‡ ÏÚ ‡ÈÙk˙‡aL∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡ ÔÈ�Úc ,‡È‰ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
¯‡L� ¯·c‰L ‡e‰∆«»»ƒ¿»

B˙e‡ÈˆÓaהגדרים כל על ƒ¿ƒ
קודם לו שהיו וההגבלות

B˙e‡ÈˆnLשנתהפך ‡l‡∆»∆¿ƒ
לקליפת שייכת היתה לכן שקודם

e‡ÈˆÓ˙כעת‰È‡נוגה ƒ¿ƒ
‡e‰ ‡ÈÙk˙‡Â ,‰M„˜cƒ¿À»¿ƒ¿«¿»
‰‡ÈˆÈ ,Ïeha‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿ƒ»

B˙e‡ÈˆnÓמעל והתעלות ƒ¿ƒ
שלו המציאות ומבחינה31גדרי .

אתכפייא בבחינת עבודה זו

עבודה מאשר יותר נעלית

הרע אמנם כי אתהפכא בבחינת

נכפה רק אלא לטוב התהפך לא

הדבר האדם מבחינת אבל ונכנע

שלו האישית המציאות של מוחלטת בהתבטלות ÏÚכרוך ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ‰Ê∆∆««¿»»∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈≈
È„ÈŒÏÚ Èk ,‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ«¿≈

BlL ˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‡ˆBÈ Ì„‡‰Lכך כדי עד ומכל מכל ומתבטל ∆»»»≈≈«¿ƒ∆
שלו המציאות גדרי מעל ‡ÔÈשמתעלה ˙�ÈÁa ‰NÚ�Âלהיות ובמקום ¿«¬∆¿ƒ««ƒ

כאין, עצמו ורואה ישותו את מבטל הוא עצמאית כמציאות ולחוש ‰e‡'יש'
ÈzÓ‡‰ ÔÈ‡ ˙�ÈÁa CÈLÓÓe ¯¯BÚÓהקדושֿברוךֿהוא הוא ¿≈«¿ƒ¿ƒ««ƒ»¬ƒƒ

˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓlL)בעיניים שהיא כפי המציאות בגדרי מוגדר שאינו ∆¿«¿»ƒ¿ƒ

אתכפייא בחינת זו "בבחינה ויקהל): (פרשת אור' ב'תורה וכמבואר גשמיות),

מכל עדיין, המידות את מהפך שאינו הגם כי אתהפכא, מבחינת למלעלה הוא

שמסלק ביטול בבחינת זו דלתתא ובאתערותא וכל. מכל ביטול הוא הרי מקום

סובב מבחינת נמשך להיות דלעילא אתערותא אתכפייא בבחינת מכל עצמו את

עלמין") .31כל

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
˙„B·Úc ˙eÎiM‰««»«¬«

˙B�a¯w‰הקרבנות עבודת (גם «»¿»
באדם העבודהÌbהרוחנית «

(ÌËeLÙk ˙B�a¯˜c¿»¿»ƒ¿»
‡ÈÙk˙‡Ïמאשר יותר דווקא ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ�Úלאתהפכא, Èkƒƒ¿«

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙B�a¯w‰«»¿»«¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשגורמת ƒ¿«»¿«¿»

אלוקות «»¿Ôn˜Ï„k)¿ƒלהתגלות
ÔÈ�Úc ,(CÏÈ‡Â Á ÛÈÚÒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ¿«»
ÔBzÁz‰L ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆««¿
B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙Óƒ¿«≈ƒ¿ƒ

והמוגדרת «¿ÏÏÎ�Â¿ƒהמוגבלת
ÔBÈÏÚaהגשמיות שלעומת »∆¿

מוגדר בלתי 'אין' הוא המוגדרת

˙eËLÙ·e]הקרבנות בהקרבת ¿«¿
בגשמיות ‰e‡,בפועל

˙Ù¯N� ‰˙È‰ ‰Ó‰a‰L∆«¿≈»»¿»ƒ¿∆∆
(d˙e‡ÈˆnÓ ˙Ïha˙Ó)ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»
‰ÏÚÓlL L‡a ˙ÏÏÎ�Â¿ƒ¿∆∆»≈∆¿«¿»
היתה הגשמית מציאותה וכך

הופכת הייתה והיא מתבטלת

האלוקית מהמציאות לחלק

[Li‰Lהרוחנית], ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆∆«≈
[ÔÈ‡ ˙�ÈÁa ‰NÚ�Â ÏËa»≈¿«¬∆¿ƒ««ƒ

ÔÈ�Ú‰ ÔÎz ‡e‰העבודה של …∆»ƒ¿»
שעניינהÈÙk˙‡c‡הרוחנית ¿ƒ¿«¿»

היישות של וביטול כפייה

לאלוקות. והתקרבות והמציאות

‰Ê ÔÈ�Úc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿ƒ¿»∆
ÔÈ�ÚaL ‰ÏÚn‰]««¬»∆¿ƒ¿«
˙„B·ÚaL (ÔÈ‡Ï Li‰ Ïeha) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ«≈»«ƒ∆«¬«

˙B�a¯w‰[האתכפיא עבודת מאשר יותר נעלה אלוקות גילוי CiLשמביאה «»¿»«»
CLÓ‰‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï,'תש"י – לגני ‰ek�‰'באתי ˙ÈÏÎzL ¿«¿…»ƒ¿ƒ««∆¿≈∆«¿ƒ««»»

ÚL ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·cÌ„ÈŒÏירידת ידי על ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»»ƒ∆«»»
שממנו ומוגבל מדוד לאור עד לדרגה מדרגה האלוקי האור ∆¿È‰zƒ‰וצמצום

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰השכינה השראת שתהיה ƒ¿«»«∆««¿¿«¿≈∆
הימנו למטה תחתון שאין ותחתון גשמי בעולם אלוקות »¿ÌÏLzÀוגילוי

ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„c ‰�ek‰.העולם בריאת של המטרה שהיא ««»»¿ƒ»¿«¿ƒ
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a"lyz'd hay c"ei

ׁשּבתחּלה ּבאפן היתה הּתחּתֹון הּזה עֹולם ׁשהתהּוּות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
נעׂשה ּדוקא ועלֿידם העליֹונים העֹולמֹות ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָנתהּוּו
צרי היה ׁשּלכאֹורה (אף הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָההתהּוּות
הּוא, הּתחּתֹון), הּזה ּדעֹולם ההתהּוּות מּלכּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָלהיֹות

(הּנבראיםּכי ׁשהּתחּתֹונים הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה ענין ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
נעׂשה וזה לאלקּות, ּבטלים יהיּו הּתחּתֹון) הּזה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעֹולם
ּדעלֿידי מהעליֹונים. הּוא הּתחּתֹונים ׁשהתהּוּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלֿידי
ּתחּלה ּכלּולה היתה ׁשּבהם ׁשהחּיּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּׂשיגים
ּבאיןֿ לירידה (ועד למּטה ירדה ואחרּֿכ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעליֹונים
ׁשעלֿ ּבׁשרׁשם, ליּכלל הרצֹוא ענין ּבהם נעׂשה ,(ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָערֹו
זה ּדענין לֹומר, ויׁש מּמציאּותם. ּבטלים הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָידיֿזה
ּדנֹוסף עלּיה. לצר היא ירידה ׁשּכל ּבּכלל ּגם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻמרּמז
ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היא ּדהּירידה ׁשהּכּונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּפירּוׁש
ׁשּלפני מהּמדרגה יֹותר נעלית למדרגה עלּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתהיה
ּבּירידה ׁשהּכּונה ּפרּוׁש, עֹוד ּבזה להֹוסיף יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּירידה,
עֹולם ׁשהתהּוּות ּבזה [היינּו ּדעֹולמֹות ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָ(וההׁשּתלׁשלּות)
עֹולמֹות נתהּוּו ׁשּבתחּלה ּבאפן היתה הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
עד לעֹולם) (מעֹולם למדרגה מּמדרגה וירדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעליֹונים
ׁשּיהיה ּבכדי הּוא הּתחּתֹון] הּזה עֹולם מהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנתהּוה

והעלאה רצֹוא העלּיה, ּבנֹוגע32ענין הּוא כן ּוכמֹו . ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָ
הּנבראים את ׁשּמהּוה האלקי על33להאֹור ּדמהּטעמים , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא זה ּדאֹור ּבּמאֹור, ּכלּול האֹור היה ׁשּבתחּלה ְְִִֶֶֶַָָָָָָזה
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לאין",32) מיש להיות עלי' צורך היא הירידה "ותכלית קנ) ע' תרפ"ה קפג. ע' תרע"ט בסה"מ (ועד"ז ג עז, פינחס לקו"ת ראה

למעלה. מלמטה והעלאה רצוא הו"ע אין) נעשה (שהיש זה שהי'33)דענין כמו האור לגבי [הירידה באור שהיתה הירידה בענין

שם עטר"ת סה"מ שם. לקו"ת ראה – הראשון] דצמצום הירידה שלאחרי באור הירידות וכן במאור, כלול הי' שאז הצמצום, לפני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הזה העולם לבריאת והביטול האתכפיא עבודת שבין הקשר את ומבאר והולך

התחתונים: בעולמות לקדושֿברוךֿהוא דירה שתהיה כדי

c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âאחד‰f‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰L ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Ó ¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆ƒ¿«»«∆
,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰ ee‰˙� ‰lÁ˙aL ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÔBzÁz‰««¿»¿»¿…∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«»»»∆¿ƒ

‰NÚ� ‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚÂ¿«»»«¿»«¬»
‰f‰ ÌÏBÚc ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿»«∆

ÔBzÁz‰הזה שעולם כאמור ««¿
כך ידי על נתהווה התחתון

מלמעלה ירד האלוקי שהאור

כך לדרגה מדרגה למטה

עליונים עולמות נבראו שתחילה

גלוי יותר האלוקי האור בהם

האור וצמצום ירידת ולאחר

הזה עולם נברא לדרגה מדרגה

התחתון העולם שהוא הגשמי

‰È‰ביותר ‰¯B‡ÎlL Û‡)«∆ƒ¿»»»
‰lÁzÎlÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚc ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿»«∆

ÔBzÁz‰עולם דווקא שהרי ««¿
המטרה הוא התחתון הזה

ולמה הבריאה כל של והתכלית

אחרון נברא הזה העולם כן אם

ראשון?), ÔÈ�Úולא Èk ,‡e‰ƒƒ¿«
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ
ÌÈ‡¯·p‰) ÌÈ�BzÁz‰L∆««¿ƒ«ƒ¿»ƒ
(ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆««¿
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…
ויאיר יתגלה האלוקי והאור

בהם, ŒÏÚדווקא ‰NÚ� ‰ÊÂ¿∆«¬∆«
ÌÈ�BzÁz‰ ˙ee‰˙‰L È„È¿≈∆ƒ¿«««¿ƒ

ÌÈ�BÈÏÚ‰Ó ‡e‰שנבראו) ≈»∆¿ƒ
התחתונים). ÌÈ‚ÈOnLלפני È„ÈŒÏÚcהתחתון הזה בעולם ההנבראים ¿«¿≈∆«ƒƒ

ÌÈ�BÈÏÚa ‰lÁz ‰ÏeÏk ‰˙È‰ Ì‰aL ˙eiÁ‰Lהאלוקי האור כי ∆««∆»∆»¿»¿»¿ƒ»»∆¿ƒ
באורהמוגבל במקורו כלול היה הגשמי הזה עולם נברא שבו והמצומצם

העליונים בעולמות È¯„‰המאיר CkŒ¯Á‡Âשהיתה האלוקית החיות ¿««»»¿»
העליונים CB¯ÚŒÔÈ‡aבעולמות ‰„È¯ÈÏ „ÚÂ) ‰hÓÏערך כל אין כי ¿«»¿«ƒƒ»¿≈¬

עולם לברוא כדי האלוקי באור שהיה והצמצום והרוחניות הגשמיות בין ודמיון

בכך מתבוננים הזה שבעולם הנבראים וכאשר שיעור), לאין ירידה גרם גשמי

הדבר את ומפנימים ומשיגים העליונים מהעולמות נובעת חיותם שבעצם,

‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú Ì‰a ‰NÚ�להתעלות ותשוקה ÏÏkÈÏמשיכה «¬»»∆ƒ¿«»»ƒ»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌL¯Laלשורשם Ì˙e‡ÈˆnÓשיתעלו ÌÈÏËa Ì‰ ¿»¿»∆«¿≈∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ»

(כמו בשורשם נכללים שהם כיון שלהם העצמית המציאות על מוותרים והם

הגדולה מהאבוקה לחלק הופכת שלו הקטנה והאש לאבוקה שמתקרב קטן נר

משלה). מציאות לה ואין

‰Ê ÔÈ�Úc ,¯ÓBÏ LÈÂבשורשם להיכלל שואפים התחתונים שהנבראים ¿≈«¿ƒ¿»∆
הרוחני Ìbומקורם Ên¯Ó¿À»«

‡È‰ ‰„È¯È ÏkL ÏÏka«¿»∆»¿ƒ»ƒ
ÛÒB�c .‰iÏÚ C¯ˆÏ¿…∆¬ƒ»¿»

Le¯Èt‰Ïב"ירידה הפשוט ¿«≈
היינו עליה", ««»»∆ek‰L�‰צורך

‰„È¯i‰cמלכתחילה‡È‰ ¿«¿ƒ»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îaידי על ƒ¿≈∆«¿≈∆

iÏÚ‰הירידה ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈
È�ÙlL ‰‚¯„n‰Ó≈««¿≈»∆ƒ¿≈

‰„È¯i‰לאחר אם שהרי «¿ƒ»
לאותו רק עליה תהיה הירידה

נמצא הירידה קודם שהיה מצב

ובנוסף בירידה, תועלת שאין

"ירידה הכלל של זו למשמעות

עליה" ÛÈÒB‰Ïצורך LÈ≈¿ƒ
‰�ek‰L ,Le¯t „BÚ ‰Êa»∆≈∆««»»
˙eÏLÏzL‰‰Â ‰„È¯ia«¿ƒ»¿«ƒ¿«¿¿
לדרגה מדרגה האלוקי האור של

לשלשלת הדומה בדרך שהיא

וטבעות חוליות בעלת (שרשרת)

בחברתה נוגעת אחת שכל רבות

ממנה) «¿BÓÏBÚc˙ונמשכת
˙ee‰˙‰L ‰Êa e�ÈÈ‰]«¿¿∆∆ƒ¿«
‰˙È‰ ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿»¿»
ee‰˙� ‰lÁ˙aL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«
e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ¿»¿
ÌÏBÚ Ì‰Ó ‰e‰˙pL „Ú (ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ) ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»≈»¿»«∆ƒ¿«»≈∆»

ÔBzÁz‰ ‰f‰הזה העולם נתהווה שמלכתחילה כך היתה לא וההתהוות «∆««¿
È‰iL‰התחתון] È„Îa ‡e‰,הירידה אחרי כך, ‰iÏÚ‰,אחר ÔÈ�Ú ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»«ƒ»
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כג a"lyz'd hay c"ei

ׁשּבתחּלה ּבאפן היתה הּתחּתֹון הּזה עֹולם ׁשהתהּוּות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
נעׂשה ּדוקא ועלֿידם העליֹונים העֹולמֹות ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָנתהּוּו
צרי היה ׁשּלכאֹורה (אף הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָההתהּוּות
הּוא, הּתחּתֹון), הּזה ּדעֹולם ההתהּוּות מּלכּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָלהיֹות

(הּנבראיםּכי ׁשהּתחּתֹונים הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה ענין ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
נעׂשה וזה לאלקּות, ּבטלים יהיּו הּתחּתֹון) הּזה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעֹולם
ּדעלֿידי מהעליֹונים. הּוא הּתחּתֹונים ׁשהתהּוּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלֿידי
ּתחּלה ּכלּולה היתה ׁשּבהם ׁשהחּיּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּׂשיגים
ּבאיןֿ לירידה (ועד למּטה ירדה ואחרּֿכ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעליֹונים
ׁשעלֿ ּבׁשרׁשם, ליּכלל הרצֹוא ענין ּבהם נעׂשה ,(ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָערֹו
זה ּדענין לֹומר, ויׁש מּמציאּותם. ּבטלים הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָידיֿזה
ּדנֹוסף עלּיה. לצר היא ירידה ׁשּכל ּבּכלל ּגם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻמרּמז
ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היא ּדהּירידה ׁשהּכּונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּפירּוׁש
ׁשּלפני מהּמדרגה יֹותר נעלית למדרגה עלּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתהיה
ּבּירידה ׁשהּכּונה ּפרּוׁש, עֹוד ּבזה להֹוסיף יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּירידה,
עֹולם ׁשהתהּוּות ּבזה [היינּו ּדעֹולמֹות ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָ(וההׁשּתלׁשלּות)
עֹולמֹות נתהּוּו ׁשּבתחּלה ּבאפן היתה הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
עד לעֹולם) (מעֹולם למדרגה מּמדרגה וירדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעליֹונים
ׁשּיהיה ּבכדי הּוא הּתחּתֹון] הּזה עֹולם מהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנתהּוה

והעלאה רצֹוא העלּיה, ּבנֹוגע32ענין הּוא כן ּוכמֹו . ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָ
הּנבראים את ׁשּמהּוה האלקי על33להאֹור ּדמהּטעמים , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא זה ּדאֹור ּבּמאֹור, ּכלּול האֹור היה ׁשּבתחּלה ְְִִֶֶֶַָָָָָָזה
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לאין",32) מיש להיות עלי' צורך היא הירידה "ותכלית קנ) ע' תרפ"ה קפג. ע' תרע"ט בסה"מ (ועד"ז ג עז, פינחס לקו"ת ראה

למעלה. מלמטה והעלאה רצוא הו"ע אין) נעשה (שהיש זה שהי'33)דענין כמו האור לגבי [הירידה באור שהיתה הירידה בענין

שם עטר"ת סה"מ שם. לקו"ת ראה – הראשון] דצמצום הירידה שלאחרי באור הירידות וכן במאור, כלול הי' שאז הצמצום, לפני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הזה העולם לבריאת והביטול האתכפיא עבודת שבין הקשר את ומבאר והולך

התחתונים: בעולמות לקדושֿברוךֿהוא דירה שתהיה כדי

c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âאחד‰f‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰L ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Ó ¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆ƒ¿«»«∆
,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰ ee‰˙� ‰lÁ˙aL ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÔBzÁz‰««¿»¿»¿…∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«»»»∆¿ƒ

‰NÚ� ‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚÂ¿«»»«¿»«¬»
‰f‰ ÌÏBÚc ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿»«∆

ÔBzÁz‰הזה שעולם כאמור ««¿
כך ידי על נתהווה התחתון

מלמעלה ירד האלוקי שהאור

כך לדרגה מדרגה למטה

עליונים עולמות נבראו שתחילה

גלוי יותר האלוקי האור בהם

האור וצמצום ירידת ולאחר

הזה עולם נברא לדרגה מדרגה

התחתון העולם שהוא הגשמי

‰È‰ביותר ‰¯B‡ÎlL Û‡)«∆ƒ¿»»»
‰lÁzÎlÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚc ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿»«∆

ÔBzÁz‰עולם דווקא שהרי ««¿
המטרה הוא התחתון הזה

ולמה הבריאה כל של והתכלית

אחרון נברא הזה העולם כן אם

ראשון?), ÔÈ�Úולא Èk ,‡e‰ƒƒ¿«
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ
ÌÈ‡¯·p‰) ÌÈ�BzÁz‰L∆««¿ƒ«ƒ¿»ƒ
(ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆««¿
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…
ויאיר יתגלה האלוקי והאור

בהם, ŒÏÚדווקא ‰NÚ� ‰ÊÂ¿∆«¬∆«
ÌÈ�BzÁz‰ ˙ee‰˙‰L È„È¿≈∆ƒ¿«««¿ƒ

ÌÈ�BÈÏÚ‰Ó ‡e‰שנבראו) ≈»∆¿ƒ
התחתונים). ÌÈ‚ÈOnLלפני È„ÈŒÏÚcהתחתון הזה בעולם ההנבראים ¿«¿≈∆«ƒƒ

ÌÈ�BÈÏÚa ‰lÁz ‰ÏeÏk ‰˙È‰ Ì‰aL ˙eiÁ‰Lהאלוקי האור כי ∆««∆»∆»¿»¿»¿ƒ»»∆¿ƒ
באורהמוגבל במקורו כלול היה הגשמי הזה עולם נברא שבו והמצומצם

העליונים בעולמות È¯„‰המאיר CkŒ¯Á‡Âשהיתה האלוקית החיות ¿««»»¿»
העליונים CB¯ÚŒÔÈ‡aבעולמות ‰„È¯ÈÏ „ÚÂ) ‰hÓÏערך כל אין כי ¿«»¿«ƒƒ»¿≈¬

עולם לברוא כדי האלוקי באור שהיה והצמצום והרוחניות הגשמיות בין ודמיון

בכך מתבוננים הזה שבעולם הנבראים וכאשר שיעור), לאין ירידה גרם גשמי

הדבר את ומפנימים ומשיגים העליונים מהעולמות נובעת חיותם שבעצם,

‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú Ì‰a ‰NÚ�להתעלות ותשוקה ÏÏkÈÏמשיכה «¬»»∆ƒ¿«»»ƒ»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌL¯Laלשורשם Ì˙e‡ÈˆnÓשיתעלו ÌÈÏËa Ì‰ ¿»¿»∆«¿≈∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ»

(כמו בשורשם נכללים שהם כיון שלהם העצמית המציאות על מוותרים והם

הגדולה מהאבוקה לחלק הופכת שלו הקטנה והאש לאבוקה שמתקרב קטן נר

משלה). מציאות לה ואין

‰Ê ÔÈ�Úc ,¯ÓBÏ LÈÂבשורשם להיכלל שואפים התחתונים שהנבראים ¿≈«¿ƒ¿»∆
הרוחני Ìbומקורם Ên¯Ó¿À»«

‡È‰ ‰„È¯È ÏkL ÏÏka«¿»∆»¿ƒ»ƒ
ÛÒB�c .‰iÏÚ C¯ˆÏ¿…∆¬ƒ»¿»

Le¯Èt‰Ïב"ירידה הפשוט ¿«≈
היינו עליה", ««»»∆ek‰L�‰צורך

‰„È¯i‰cמלכתחילה‡È‰ ¿«¿ƒ»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îaידי על ƒ¿≈∆«¿≈∆

iÏÚ‰הירידה ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈
È�ÙlL ‰‚¯„n‰Ó≈««¿≈»∆ƒ¿≈

‰„È¯i‰לאחר אם שהרי «¿ƒ»
לאותו רק עליה תהיה הירידה

נמצא הירידה קודם שהיה מצב

ובנוסף בירידה, תועלת שאין

"ירידה הכלל של זו למשמעות

עליה" ÛÈÒB‰Ïצורך LÈ≈¿ƒ
‰�ek‰L ,Le¯t „BÚ ‰Êa»∆≈∆««»»
˙eÏLÏzL‰‰Â ‰„È¯ia«¿ƒ»¿«ƒ¿«¿¿
לדרגה מדרגה האלוקי האור של

לשלשלת הדומה בדרך שהיא

וטבעות חוליות בעלת (שרשרת)

בחברתה נוגעת אחת שכל רבות

ממנה) «¿BÓÏBÚc˙ונמשכת
˙ee‰˙‰L ‰Êa e�ÈÈ‰]«¿¿∆∆ƒ¿«
‰˙È‰ ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿»¿»
ee‰˙� ‰lÁ˙aL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«
e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ¿»¿
ÌÏBÚ Ì‰Ó ‰e‰˙pL „Ú (ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ) ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»≈»¿»«∆ƒ¿«»≈∆»

ÔBzÁz‰ ‰f‰הזה העולם נתהווה שמלכתחילה כך היתה לא וההתהוות «∆««¿
È‰iL‰התחתון] È„Îa ‡e‰,הירידה אחרי כך, ‰iÏÚ‰,אחר ÔÈ�Ú ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»«ƒ»
‡Bˆ¯עליונים בעולמות למקור ותשוקה בנוסףÏÚ‰Â32‡‰משיכה כלומר, »¿«¬»»

גבוהה לדרגה עליה יש הירידה שאחרי עליה" צורך ב"ירידה הראשון לפירוש

הירידה כוונת שכל מוסיף השני הפירוש הירידה, קודם שהיתה מזו יותר

בפועל. ועליה להתעלות 'רצוא' שיהיה כדי היא מלכתחילה
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

איןֿסֹוף ׁשּבאֹור [וכּידּוע לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלמעלה
ּבדר) הּוא הּצמצּום ׁשּלפני (ּדהאֹור הּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלפני
מקֹום נתינת היתה לא ּבּמאֹור) הּכלּול אֹור ְְְִַַַָָָָָָֹּכלל)
סּלּוק) ׁשּבדר (צמצּום הּצמצּום ועלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלעֹולמֹות],
הּקו אֹור הּצמצּום) ׁשּלפני איןֿסֹוף (מאֹור מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָנמׁש
וכּמה ּכּמה עֹוד היּו ואחרּֿכ לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש
את להּוֹות מקֹור ׁשּנעׂשה עד ּבאֹור (ירידֹות) ְְְֲִִִֶֶַַַָָָצמצּומים
מּלכּתחּלה להיֹות צרי היה ׁשּלכאֹורה (אף ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָהּנבראים
הרצֹוא יהיה ׁשּבּנבראים ּבכדי הּוא, זה), אֹור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהמׁשכת

לעֹולמֹות,והעלּיה מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ּבאֹור להּכלל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבּטּול הּבּטּול, ּבתכלית לאלקּות ּבטלים יהיּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַֹועלֿידיֿזה

[וכּידּוע ׁשּלפי34ּבמציאּות. האֹור ּגּלּוי ׁשּמּצד ׁשהּבּטּול ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ענין ואמּתית הּיׁש. ּבּטּול רק הּוא העֹולמֹות, ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָער
האֹור מּצד ּדוקא הּוא ּבמציאּות, ּבּטּול ְְִִִִִַַַָָהּבּטּול,

לעֹולמֹות]. מּׁשּיכּות ְְִֶַַָָָָׁשּלמעלה

מהe‡·e¯ח) ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָ
נאמר ּופרׁשּו35ׁשּבּקרּבנֹות ניחֹוח, ריח ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָ

ז"ל רצֹוני,36חכמינּו ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבכל הּוא רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי זה הרי להבין, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָוצרי
ּדוקא. ּבקרּבנֹות זה נאמר ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָהּמצֹות,

הּזקן אדמּו"ר רּבֹותינּו37ּומבאר ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבלבד.38ז"ל ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ׁשּלא עד ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

וחּיּות ההׁשּפעה מקֹור ׁשהיא מלכּות, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָּדׁשמֹו
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ואילך). קמב (ס"ע שם תרפ"ה ואילך). קעט ובכ"מ.34)(ע' ואילך. תלו ע' תרס"ו המשך פ"ו. החיים עץ קונטרס ויקרא35)ראה

ט. כה.36)א, כט, תצוה עה"פ פרש"י גם וראה ח. כח, פינחס עה"פ בפרש"י) (הובא ספרי עה"פ. שם.37)פרש"י פינחס לקו"ת

פ"ג.38) דר"א פרקי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בכלל הייתה לא עולמות לברוא הקדושֿברוךֿהוא של ברצונו שעלה שקודם

של כטבעו קיים, היה (שאמנם האור אלא האלוקות של והתפשטות התגלות

כלול היה אלא) האיר לא אבל והתפשטות, התגלות לו שיש מאיר עצם כל

המאור הוא Ê‰במקורו ¯B‡cבמאור כלול ÏÚÓÏ‰שהיה ‡e‰ ¿∆¿«¿»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓוהוא ƒ«»»»

ייבראו שבאמצעותו מכדי נעלה

שיאיר מכדי ונעלה עולמות,

B‡aL¯בעולמות Úe„iÎÂ]¿«»«∆¿
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
הראשון הצמצום לפני היינו

ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ¯B‡‰c)¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿
ÏÏk C¯„a) ‡e‰לפי ¿∆∆¿»

כי אם כלל, בדרך המבואר

הבדלים יש מסוימים בפרטים

העניינים) ‰ÏeÏkבין ¯B‡«»
˙�È˙� ‰˙È‰ ‡Ï (¯B‡na«»…»¿»¿ƒ«

˙BÓÏBÚÏ ÌB˜Óמדובר כי »»»
שייכות מכל שנעלה באור

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂלעולמות],
C¯„aL ÌeˆÓˆ) ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆

lÒ˜eשל המיוחד עניינו שזה ƒ
רק שאינו הראשון הצמצום

הצמצומים כמו האור, מיעוט

והעלם סילוק אלא אחריו הבאים

מאד גדול צמצום שהיה מוחלט)

ŒÔÈ‡ ¯B‡Ó) epnÓ CLÓ�ƒ¿»ƒ∆≈≈
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÛBÒ∆ƒ¿≈«ƒ¿
למעלה והוא במאור כלול שהיה

עד לעולמות משייכות

מקום נתינת כלל אין שמבחינתו

‰Âwלעולמות) ¯B‡מועט אור ««
דק לקו BÏשנמשל LiL∆≈

CkŒ¯Á‡Â ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiLהקו אור שהאיר nk‰לאחר „BÚ eÈ‰ «»»»¿««»»«»
˙‡ ˙Be‰Ï ¯B˜Ó ‰NÚpL „Ú ¯B‡a (˙B„È¯È) ÌÈÓeˆÓˆ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»«∆«¬»»¿«∆
‰lÁzÎlÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡) ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿»»»»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰כל של והתכלית והעיקר שמאחר העניין בתחילת כאמור «¿»«∆
אור יאיר שמלכתחילה ראוי היה לכאורה התחתון, הזה עולם הוא הבריאה

עולם נברא שבו שהאור לכך והטעם הזה) העולם ייברא שבאמצעותו אלוקי

לאחר ורק הראשון הצמצום אחרי שהאיר הקו כאור תחילה התגלה הזה

הזה, העולם את לברוא כדי עד האור ירד רבים וצמצומים ‰e‡,ירידות
ÌÈ‡¯·paL È„Îaהתחתונים‡Bˆ¯‰ ‰È‰Èולאחר והתשוקה המשיכה ƒ¿≈∆«ƒ¿»ƒƒ¿∆»»

BÓÏBÚÏ˙,מכן ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡a ÏÏk‰Ï ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»¿ƒ»≈»∆¿«¿»ƒ«»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂבעיני נראים ותכונתם מהותם שמצד התחתונים הנבראים ¿«¿≈∆

ומציאות ל'יש' ‰Ïeha,עצמם ˙ÈÏÎ˙a ˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…¿«¿ƒ«ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha'היש 'ביטול מאשר יותר מאד ופנימי עמוק ביטול שהוא ƒƒ¿ƒ

עדיין נשאר המתבטל שבו

Úe„iÎÂ]34מציאות. ¿«»«
Èelb „vnL Ïeha‰L∆«ƒ∆ƒ«ƒ
C¯Ú ÈÙlL ¯B‡‰»∆¿ƒ∆∆
Ïeha ˜¯ ‡e‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»«ƒ

Li‰התחתונים הנבראים «≈
אל עומדים הם כאשר מתבטלים

עליונה אלוקית התגלות מול

לא מציאותם שלעומתה מהם

ההתגלות כאשר ואולם נחשבת

מסוגלים שהם במידה היא

שלהם הביטול ולהשיג, לקלוט

ההשגה למידת יחסית הוא

לכך. מעבר ולא שלהם

,Ïeha‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒƒ¿««ƒ
‡e‰ ,˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ

„vÓ ‡˜Âcשל התגלות «¿»ƒ«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰˙eÎiMÓ »∆¿«¿»ƒ«»

˙BÓÏBÚÏהרבה ביטול שגורם »»
לביטול עד ועמוק פנימי יותר

המציאות]. כל של ומוחלט מלא

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (Á≈»ƒ¿»
Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈»
˙B�a¯waL ‰Ó ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«∆«»¿»

¯Ó‡�35שהם ¯ÁÈבתורה ∆¡«≈«
ÁBÁÈ�,לקדושֿברוךֿהוא ƒ«

Ï"Ê e�ÈÓÎÁ eL¯Ùe36 ≈¿¬»≈«
Èz¯Ó‡L È�ÙÏ Áe¯ ˙Á�«««¿»«∆»«¿ƒ
È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â Èz¯Ó‡L ‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
‡˜Âc ˙B�a¯˜a ‰Ê ¯Ó‡� ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙Bˆn‰ ÏÎa ‡e‰¿»«ƒ¿¿««ƒ≈∆¡«∆¿»¿»«¿»

מדוע?. להבין וצריך המצוות בשאר הזה הביטוי את מצינו ≈»¿Óe·‡¯ולא
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡37תורה ¯e�È˙Baבלקוטי e¯Ó‡M ‰Ó ÌÈc˜‰a «¿«»≈¿«¿ƒ«∆»¿«≈

Ï"Ê38BÓLc .„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯·� ‡lL „Ú ««∆…ƒ¿»»»»»¿ƒ¿«ƒ¿
˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa ‡e‰,העליונות הספירות מעשר האחרונה È‰L‡הספירה ¿ƒ««¿∆ƒ

ÌÈ‡¯·p‰ ˙eiÁÂ ‰ÚtL‰‰ ¯B˜Óאת ולהשפיע להמשיך הוא שעניינה ¿««¿»»¿««ƒ¿»ƒ
כוח (כמשל מהם שלמטה ולעולמות לדרגות הספירות שאר שבכל האורות

ולגלות להביא היא מהותו ועיקר עצמו מצד תוכן בו שאין שבאדם הדיבור
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a"lyz'd hay c"ei

ּבחינת הּוא העֹולם ׁשּנברא קדם ׁשהיה ּוׁשמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּנבראים,
ּברּוֿהּוא, ּבאיןֿסֹוף ּכלּולה ׁשהיתה ּכמֹו ְְְְְֵֶַַָָָָהּמלכּות
הּכלּול אֹור ּכמֹו מציאּות, ּבבחינת אינּה ׁשם ְְְְְִִִִֵַַָָָָּדּבהיֹותּה
התּפּׁשטּות נעׂשה ואחרּֿכ ּבמציאּות. ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמאֹור

להחיֹות והּזיו ּדזה39האֹור ּומבאר, ליׁש. מאין הּנבראים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבאיןֿסֹוף) ּכלּול ׁשהיה (ּכמֹו מּמדרגתֹו ירד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאֹור
ּבכדי עלּיה, לצר הּוא ליׁש, מאין הּנבראים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהחיֹות
ּבאֹור ונכלל ּבטל יהיה ׁשהּיׁש היינּו, לאין, מּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
זה מבאר ועלּֿפיֿזה מּמׁש. ּברּוֿהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָאיןֿסֹוף
נחת מּלׁשֹון (ניחֹוח ניחֹוח ריח נאמר (ּדוקא) ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּקרּבנֹות

ּדלמ והּתענּוג רּוח' ה'נחת עּקר ּכי מּזהרּוח), הּוא עלה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָ
לאין הּיׁש ּבּטּול ועּקר אין, ּבחינת ונעׂשה מתּבּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַׁשהּיׁש
העלאה הּוא הּקרּבנֹות ּדענין הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָהּוא
מּמציאּותֹו ּומתּבּטל יֹוצא ׁשהּתחּתֹון למעלה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמּלמּטה

(ּכדלקּמן). למעלה (נכלל) ְְְְְְִִֶַַָָָועֹולה

ÛÈÒB‰Ïe40,עצמֹו,ּדנֹוסף ּדהּקרּבן להעלאה ¿ƒְְְְֲַַַַָָָָָ
היתה הּמזּבח עלּֿגּבי ׁשהקריבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּבהמה
מעלה, ׁשל ּבאׁש ונכללת מּמציאּותּה) (מתּבּטלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנׂשרפת
ּכמֹו העליֹונים. ּבּמלאכים ּגם העלאה עלֿידיֿזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

הּׂשרפים,41ׁשּכתּוב הם אּׁשי לאּׁשי, לחמי קרּבני את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכח ּבהם ׁשּמֹוסיף ׁשּלהם, והּמזֹון הּלחם הּוא ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּקרּבן
לאׁשּתאבא ועד איןֿסֹוף ּבאֹור ּולהּכלל להּבטל 42וחּיּות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
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(39) הלשון גופאzeigdlכ"ה שם בלקו"ת (וכמ"ש "להוות" הלשון יותר מתאים ליש" "מאין שבענין אף שם, בלקו"ת הנבראים)

ליש"). מאין "התהוות ירידת(לאח"ז) ע"י שנעשה באלקות) ליכלל שלהם וההעלאה (הרצוא דהנבראים שהעלי' לומר, יש ואולי

באור הירידה ע"י בעיקר היא החיותzeigdlהאור, וענין חדש, דבר מהווה האלקי שהכח הוא, התהוות ענין כי הנבראים*. את

(וזה מוגבל בלתי (בעצם) הוא עצמם שבהנבראים דהחיות ההתבוננות וע"י האלקי. החיות הוא עצמם דהנבראים שהחיות הוא,

ע"י הוא מוגבל חיות ירידתו.dcixidשנעשה לפני שהוא כמו באור ליכלל והתשוקה הרצוא מתעורר עי"ז לקמן40)), הבא בכל

גֿד. עז, שם פינחס לקו"ת ב.41)ראה כח, ב.42)פינחס ריז, זח"א

שהאור זה שגם אף ובכ"מ).מהווה*) ואילך. שצה פ' ח"ב תער"ב המשך (ראה ירידה ע"י הוא הנבראים את

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡a ‰ÏeÏk¿»¿≈»

,‡e‰הקדושֿברוךֿהוא

היינו ו"כלולה" בעצמו,
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ÔÈ‡Ó ÌÈ‡¯·p‰מהאור «ƒ¿»ƒ≈«ƒ
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כה a"lyz'd hay c"ei

ּבחינת הּוא העֹולם ׁשּנברא קדם ׁשהיה ּוׁשמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּנבראים,
ּברּוֿהּוא, ּבאיןֿסֹוף ּכלּולה ׁשהיתה ּכמֹו ְְְְְֵֶַַָָָָהּמלכּות
הּכלּול אֹור ּכמֹו מציאּות, ּבבחינת אינּה ׁשם ְְְְְִִִִֵַַָָָָּדּבהיֹותּה
התּפּׁשטּות נעׂשה ואחרּֿכ ּבמציאּות. ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמאֹור

להחיֹות והּזיו ּדזה39האֹור ּומבאר, ליׁש. מאין הּנבראים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבאיןֿסֹוף) ּכלּול ׁשהיה (ּכמֹו מּמדרגתֹו ירד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאֹור
ּבכדי עלּיה, לצר הּוא ליׁש, מאין הּנבראים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהחיֹות
ּבאֹור ונכלל ּבטל יהיה ׁשהּיׁש היינּו, לאין, מּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
זה מבאר ועלּֿפיֿזה מּמׁש. ּברּוֿהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָאיןֿסֹוף
נחת מּלׁשֹון (ניחֹוח ניחֹוח ריח נאמר (ּדוקא) ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּקרּבנֹות

ּדלמ והּתענּוג רּוח' ה'נחת עּקר ּכי מּזהרּוח), הּוא עלה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָ
לאין הּיׁש ּבּטּול ועּקר אין, ּבחינת ונעׂשה מתּבּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַׁשהּיׁש
העלאה הּוא הּקרּבנֹות ּדענין הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָהּוא
מּמציאּותֹו ּומתּבּטל יֹוצא ׁשהּתחּתֹון למעלה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמּלמּטה

(ּכדלקּמן). למעלה (נכלל) ְְְְְְִִֶַַָָָועֹולה

ÛÈÒB‰Ïe40,עצמֹו,ּדנֹוסף ּדהּקרּבן להעלאה ¿ƒְְְְֲַַַַָָָָָ
היתה הּמזּבח עלּֿגּבי ׁשהקריבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּבהמה
מעלה, ׁשל ּבאׁש ונכללת מּמציאּותּה) (מתּבּטלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנׂשרפת
ּכמֹו העליֹונים. ּבּמלאכים ּגם העלאה עלֿידיֿזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

הּׂשרפים,41ׁשּכתּוב הם אּׁשי לאּׁשי, לחמי קרּבני את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכח ּבהם ׁשּמֹוסיף ׁשּלהם, והּמזֹון הּלחם הּוא ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּקרּבן
לאׁשּתאבא ועד איןֿסֹוף ּבאֹור ּולהּכלל להּבטל 42וחּיּות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
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(39) הלשון גופאzeigdlכ"ה שם בלקו"ת (וכמ"ש "להוות" הלשון יותר מתאים ליש" "מאין שבענין אף שם, בלקו"ת הנבראים)

ליש"). מאין "התהוות ירידת(לאח"ז) ע"י שנעשה באלקות) ליכלל שלהם וההעלאה (הרצוא דהנבראים שהעלי' לומר, יש ואולי

באור הירידה ע"י בעיקר היא החיותzeigdlהאור, וענין חדש, דבר מהווה האלקי שהכח הוא, התהוות ענין כי הנבראים*. את

(וזה מוגבל בלתי (בעצם) הוא עצמם שבהנבראים דהחיות ההתבוננות וע"י האלקי. החיות הוא עצמם דהנבראים שהחיות הוא,

ע"י הוא מוגבל חיות ירידתו.dcixidשנעשה לפני שהוא כמו באור ליכלל והתשוקה הרצוא מתעורר עי"ז לקמן40)), הבא בכל

גֿד. עז, שם פינחס לקו"ת ב.41)ראה כח, ב.42)פינחס ריז, זח"א
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של בדרך ««¬»‰ÏÚ‡‰אלוקות

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
Ïha˙Óe ‡ˆBÈ ÔBzÁz‰L∆««¿≈ƒ¿«≈

B˙e‡ÈˆnÓמהגדרים מתעלה ƒ¿ƒ
ומבטל מציאותו של וההגבלות

יישותו (�ÏÏÎ)את ‰ÏBÚÂ¿∆ƒ¿»
הרוחני ושרשו במקורו

.(Ôn˜Ï„k) ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«»
ÛÈÒB‰Ïe40ÛÒB�c , ¿ƒ¿»

,BÓˆÚ Ôa¯w‰c ‰‡ÏÚ‰Ï««¬»»¿«»¿»«¿
ŒÏÚ e·È¯˜‰L ‰Ó‰a‰L∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ«
˙Ù¯N� ‰˙È‰ ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«»¿»ƒ¿∆∆
(d˙e‡ÈˆnÓ ˙Ïha˙Ó)ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»
,‰ÏÚÓ ÏL L‡a ˙ÏÏÎ�Â¿ƒ¿∆∆»≈∆«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ�עלֿידי «¬∆«¿≈∆
הקרבנות Ìbהקרבת ‰‡ÏÚ‰«¬»»«

ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡Ïnaשגם ««¿»ƒ»∆¿ƒ
ועולים ממציאותם מתבטלים הם

בשרשם. e˙kL·ונכללים BÓk41הקרבנות אודות ˜¯È�aבתורה ˙‡ ¿∆»∆»¿»ƒ
ÔBÊn‰Â ÌÁl‰ ‡e‰ Ôa¯w‰Â ,ÌÈÙ¯O‰ Ì‰ ÈM‡ ,ÈM‡Ï ÈÓÁÏ«¿ƒ¿ƒ«ƒ«≈«¿»ƒ¿«»¿»«∆∆¿«»

,Ì‰lLכוח בו ומוסיף האוכל האדם את מזין הגשמי שהלחם כשם אשר ∆»∆
המלאכים של ומזון ללחם נמשלו הקרבנות eiÁÂ˙כך Ák Ì‰a ÛÈÒBnL∆ƒ»∆…«¿«

‡·‡zL‡Ï „ÚÂ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ÏÏk‰Ïe ÏËa‰Ï42‡Ùe‚a ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿≈¿«¿∆¿¿»»¿»
‡kÏÓcשל במובן בחסידות שמתפרש הזוהר (לשון המלך בגוף להישאב ¿«¿»
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dlkכו izeg` ipbl iz`a

הקרבת ּבׁשעת ׁשהיה הּׁשיר ענין וזהּו ּדמלּכא. ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבגּופא
ּכמאמר ׁשיר. עלֿידי היא עלּיה ּכל ּכי ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

ז"ל ונמׁשכים43רּבֹותינּו ּבׁשיר יֹוצאין הּׁשיר ּבעלי ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּומּובא אמרים44ּבׁשיר, לּקּוטי ספר ּבׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּמלאכים הם הּׁשיר ּדבעלי הּמּגיד, הרב [ויׁש45ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
חּיֹות הם ׁשיר ׁשּבעלי (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש עם זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַלקּׁשר

ּבצּוארם ׁשיר ּבׁשם46ׁשּנֹותנים נקראים הּמלאכים ּגם ּכי , ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּובהמֹות ׁשעלֿידי47חּיֹות הּוא, ּבׁשיר יֹוצאין ּופרּוׁש ,[ ְְְְִִֵֵֵֶַַ

ׁשּלהם מהּכלים יֹוצאים הם הּמלאכים ׁשאֹומרים ,הּׁשיר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ּבאֹור ְְְִֵֵַָלהתּכּלל

מּובןÛÈÒB‰Ïe,ט) ההעלאה, ענין הּוא ׁשּקרּבנֹות ּדזה ¿ƒְְְֲִֶֶַַַָָָָָ
[ּובפרט קרּבן. ּבׁשם ׁשּנקראים מּזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּגם

הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת הּפסּוק48עלּֿפי ה'49(על לעֹולם ְִֵַַַַַַַָָ
לֹו יקראּו אׁשר ּדבר ּכל ׁשל ּדׁשמֹו ּבּׁשמים) נּצב ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָּדבר
על ּגם) אּלא ענינֹו על רק (לא מֹורה הּקדׁש ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלׁשֹון
קרּוב מּלׁשֹון הּוא ּדקרּבן ׁשּבֹו]. האלקית ,50החּיּות ְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

ההעלאה. ענין על מֹורה וזה לאלקּות. ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמתקרב
אלקּות עם ׁשּלֹו החּבּור למּטה, מּלמעלה ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָֹּדבהמׁשכה
וקרּבן אליו, (מתקרב) נמׁש ׁשאלקּות עלֿידי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּוא
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(במשנה).43) ב נא, א.44)שבת צח, שארז"ל45)ברכה דזה לומר, יש ואולי שיר. ע"י היא הנשמות עליית שגם שם, ברכה בלקו"ת

יוצאים שהם היא דמלאכים העלי' כי – הוא וחיות), בהמות בשם (שנק' המלאכים* הם השיר" ד"בעלי בשיר", יוצאין השיר "בעלי

לפי הוא לעלי' צריכים שהם זה שם], ברכה בלקו"ת כמבואר גוף, להם [שאין נשמות משא"כ אותם, שמגביל דהגוף מההגבלה

ש mnvrלהםשההשגה cvn" שאומר הנ"ל ובמארז"ל בהגבלה. יציאהoi`veiהיא [בדוגמת דהגוף מההגבלה ביציאה מדבר בשיר"

יציאה שהיא ד"mewndnכפשוטה, זו ועלי' מעצמותו], שיוצא (ולא) שם השיר"),oi`veiשהי' ("בעלי במלאכים רק היא בשיר"

בנשמות. שם.46)ולא שבת ובכ"מ.47)פרש"י רפל"ט. בתחלתו.48)תניא פט.49)שעהיוה"א קיט, הבהיר50)תהלים ספר ראה

.15 הערה קסד ע' ח"א לעיל הנסמן (קט). מו סי'

אבל ושיר". ניגון ע"י היא שלהם כו' שההעלאה כו', בשיר יוצאין ומלאכים, נשמות השיר, בעלי "כל הזקן אדמו"ר בשם מובא 111 ע' תש"ג בסה"ש (*

השיר שבעלי מבאר שיר, ע"י היא דהנשמות העלי' שגם שם דמבואר אף צה, ע' תרס"ח ובסה"מ מלאכים. על קאי השיר שבעלי מבואר מקומות בכו"כ

על קאי – ומלאכים נשמות תש"ג בסה"ש דמ"ש י"ל ואולי מלאכים. על השיר".העניןקאי "בעלי על ולא שיר) ע"י היא שלהם (שהעלי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ה'גוף' בתוך והתכללות ו'השאבות' המציאות אבדן כדי עד מוחלט ביטול

כביכול). הקדושֿברוךֿהוא, של (המציאות)

,˙B�a¯w‰ ˙·¯˜‰ ˙ÚLa ‰È‰L ¯ÈM‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂלעיל כנזכר ¿∆ƒ¿««ƒ∆»»ƒ¿««¿»««»¿»
הלוויים שירת את גם וכללה רוחנית עבודה הייתה הקרבנות Ïkשעבודת Èkƒ»

.¯ÈL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók43 ¿«¬««≈«

שבת במסכת ÈÏÚaבמשנה Ïk»«¬≈
¯ÈLa ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈM‰«ƒ¿ƒ¿ƒ

,¯ÈLa ÌÈÎLÓ�Âפשוטו לפי ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
שהבהמות היא המשנה כוונת

הקבועה רצועה בצאוורן שיש

מותר טבעת) (כמין בשיר

הרצועה עם בשבת אותן להוציא

שכך כיוון הרבים לרשות הזו

משא נחשב זה אין לצאת דרכם

בשבת אותם למשוך מותר וכן

היא כך כי בשיר הנתונה ברצועה

עליהן לשמור «eÓe·‡הדרך
'‰¯Bz ÈËewÏ'a44לאדמו"ר ¿ƒ≈»

ÈËewÏהזקן ¯ÙÒ ÌLa¿≈≈∆ƒ≈
„Èbn‰ ·¯‰ ÏL ÌÈ¯Ó‡¬»ƒ∆»«««ƒ
המשנה על פירוש ממעזריטש,

החסידות ‰ÈM¯בדרך ÈÏÚ·c¿«¬≈«ƒ
ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰45LÈÂ] ≈««¿»ƒ¿≈

) Le¯t‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ïשל ¿«≈∆ƒ«≈
ÈÏÚaLהמשנה (˙eËLÙa¿«¿∆«¬≈

ÌÈ�˙BpL ˙BiÁ Ì‰ ¯ÈLƒ≈«∆¿ƒ
Ì¯‡eˆa ¯ÈL46Ìb Èk , ƒ¿«»»ƒ«

˙BÓ‰·e ˙BiÁ ÌLa ÌÈ‡¯˜� ÌÈÎ‡Ïn‰47"הקודש "חיות -,[ ««¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿≈
ÌÈ¯ÓB‡L ¯ÈM‰ È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ¯ÈLa ÔÈ‡ˆBÈ Le¯Ùe≈¿ƒ¿ƒ∆«¿≈«ƒ∆¿ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰הקדושֿברוךֿהוא לפני שירה אומרים שהמלאכים ‰Ìכידוע ««¿»ƒ≈
ÌÈÏk‰Ó ÌÈ‡ˆBÈוההגבלות מוחלטÌ‰lL,והמדידות ביטול כדי עד ¿ƒ≈«≈ƒ∆»∆

להם הגורם מציאותם e‰ŒCe¯a‡.של ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈»

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙B�a¯wL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe (Ëמלמטה ¿ƒ¿∆∆»¿»ƒ¿«««¬»»
לאלוקות, העולם וענייני האדם וקירוב ÌÈ‡¯˜pLלמעלה ‰fÓ Ìb Ô·eÓ»«ƒ∆∆ƒ¿»ƒ

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e] .Ôa¯˜ ÌLa48ÏÚ) ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ««««≈«
˜eÒt‰49ÌÈÓMa ·v� E¯·c '‰ ÌÏBÚÏ"רקיע "יהי ה' שדבר «»¿»¿»¿ƒ»«»»ƒ

לקיימם בשמים הזמן כל ניצב

ליש) מאין ¿BÓLcƒולהחיותם
e‡¯˜È ¯L‡ ¯·c Ïk ÏL∆»»»¬∆ƒ¿¿
‰¯BÓ L„w‰ ÔBLÏa BÏƒ¿«…∆∆

B�È�Ú ÏÚ ˜¯ ‡Ï)ותוכנו …««ƒ¿»
זה בשם הנקרא הדבר «∆‡l‡של

˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰ ÏÚ (Ìb««««»¡…ƒ
BaLהזקן רבנו ובלשון ∆

והאמונה' היחוד (ב'שער

..." א): פרק התניא, שבספר

הדבור אותיות התלבשות

המחיות מאמרות מעשרה

מאין יש להיות ומהוות...

שם הוזכר שלא ואף ואפס...

שבתורה, מאמרות בעשרה אבן

לאבן חיות נמשך כן פי על אף

וחילופי צירופים ידי על

שמשתלשל עד אותיות...

מהן ונמשך מאמרות מעשרה

של חיותו והוא אבן שם צירוף

בעולם, הנבראים בכל וכן האבן

בלשון בהם שנקראים השמות

הדבור אותיות הן הקודש

למדרגה ממדרגה המשתלשלות

כלי הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר שמו וזה שבתורה... מאמרות מעשרה

זה..."]. שם באותיות המצומצם ˜¯e·לחיות ÔBLlÓ ‡e‰ Ôa¯˜c50, ¿»¿»ƒ¿≈
.‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ‰¯BÓ ‰ÊÂ ,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙nL∆ƒ¿»≈∆¡…¿∆∆«ƒ¿«««¬»»

‰ÎLÓ‰·cאלוקית BlLוהתגלות ¯eaÁ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓשל ƒ¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»«ƒ∆
(Ó˙˜¯·)האדם CLÓ� ˙e˜Ï‡L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙e˜Ï‡ ÌÚƒ¡…«¿≈∆¡…ƒ¿»ƒ¿»≈
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a"lyz'd hay c"ei

יֹוצא ׁשהּוא הּוא, לאלקּות) מתקרב (ׁשהּוא קרּוב ְְֱִִֵֵֵֶֶֶָֹמּלׁשֹון
עם זה לקּׁשר ויׁש ּבאלקּות. ונכלל (מציאּותֹו) ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹמּמקֹומֹו

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב אֹותּיֹות51מה הּוא ּדלהקריב ְְְִִִִֵֶַַָָ
הּבאּור לֹומר ויׁש ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ּדרּקבֹון ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָלהרקיב,
ׁשּלמעלה איןֿסֹוף לאֹור היא ּדקרּבנֹות ׁשההעלאה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזה,

לעֹולמֹות ּדקרּבנֹות52מּׁשּיכּות ׁשההעלאה מּזה, [ויתירה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
חּיים' עץ ּב'ּפרי ׁשּכתּוב ּכמֹו קץ, אין עד למעלה ,53היא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבּזהר כּו'54ּדאיתא ּדקרּבנין רעּותא סליק היכן עד ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ
הּוא ּדקרּבנֹות הּבּטּול ולכן איןֿסֹוף], עד לעילא ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָלעילא

ּבתכלית. ּבּטּול ּדרּקבֹון, ְְְִִִִַָּבּטּול

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהאדם ׁשּבנפׁש הּקרּבנֹות ּבעבֹודת ,55הּוא ¿«∆∆∆ְְֲֶֶֶַַַָָָָָ
הּנׁשמה ּדירידת מּכם, יקריב ּכי ְְִִִִִֶַַַָָָָאדם

עלּי לצר היא מּלמּטהלמּטה ההעלאה ענין ׁשּיהיה ה, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
איןֿסֹוף. ּבאֹור ּולהּכלל מּמציאּותּה לצאת ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָלמעלה,
קרּבנֹות ּכנגד ּדתפּלֹות ּבתפּלה, היא ׁשּלּה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָוהעלּיה

הּבעלֿׁשםֿטֹוב56ּתּקנּום ּוכתֹורת אחר57. חי ׁשאדם ּדזה , ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָ
הּגדֹולֹות הּכּונֹות מּצד ּכי טבע. עלּֿפי זה אין 58הּתפּלה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

וזה הּנפׁש, ּכלֹות אצלֹו להיֹות צרי היה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתפּלה
חסד אּלא טבע עלּֿפי זה אין הּתפּלה אחר חי ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנׁשאר
הּכּונֹות ׁשּמּצד ּדזה לֹומר, ויׁש .מהּׁשםֿיתּבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּגדֹול
הּנפׁש, לכלֹות טבע) (עלּֿפי מּגיעים ׁשּבּתפּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָהּגדֹולֹות
מּמציאּותֹו לצאת ההעלאה ענין הּוא ּתפּלה ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּוא,
נׂשרף ׁשהיה הּקרּבן ּבדגמת איןֿסֹוף, ּבאֹור ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻוליּכלל

מעלה. ׁשל ּבאׁש ְְְְִֵֶַָָונכלל

e‰ÊÂז"ל רּבֹותינּו אּלא59ׁשאמרּו להתּפּלל עֹומדין אין ¿∆ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
רׁש"י ּופרׁש ראׁש, ּכבד וׁשפלּות,60מּתֹו הכנעה ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּבאֹור ונכלל מּמציאּותֹו ׁשּיֹוצא הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדכיון
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‡e‰L) ·e¯˜ ÔBLlÓ Ôa¯˜Â ,ÂÈÏ‡מתעלה Ó˙˜¯·האדם ≈»¿»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
B˙e‡ÈˆÓ) BÓB˜nÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ,‡e‰ (˙e˜Ï‡Ïודרגתו ∆¡…∆≈ƒ¿¿ƒ

לחלוטין יישותו את מבטל e˜Ï‡a˙.הרוחנית, ÏÏÎ�Â (¿ƒ¿»∆¡…
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ51הזקן לאדמו"ר ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»¿ƒ≈»

‰ ·È¯˜‰Ïc˙Bi˙B‡ ‡e ƒ¿«¿ƒƒ
‡e‰ ÔB·w¯c ,·È˜¯‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»

˙ÈÏÎ˙a Ïehaואבדן ƒ¿«¿ƒ
והרי לחלוטין העצמית המציאות

שהתקרבות לעיל נתבאר

על היא העלאה בדרך לאלוקות

התכללות כדי עד התבטלות ידי

המציאות. ואבדן העליון באור

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‡È‰ ˙B�a¯˜c ‰‡ÏÚ‰‰L∆««¬»»¿»¿»ƒ

ביותר גבוה למקור -העלאה
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ï¿≈∆¿«¿»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ52 ƒ«»»»

‰‡ÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ∆∆««¬»»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙B�a¯˜c¿»¿»ƒ¿«¿»«

ı˜ ÔÈ‡,גבול BÓkללא ≈≈¿
ıÚ È¯Ù'a ·e˙kL∆»ƒ¿ƒ≈

'ÌÈiÁ53‡˙È‡c מובא, «ƒ¿ƒ»
¯‰fa54˜ÈÏÒ ÔÎÈ‰ „Ú «…««≈»»ƒ

'eÎ ÔÈ�a¯˜c ‡˙eÚ¯עד ¿»¿»¿»ƒ
בקרבנות? הרצון עולה היכן

‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏמעלה למעלה ¿≈»¿≈»
ÔÎÏÂ ,[ÛBÒŒÔÈ‡ „Ú«≈¿»≈
‡e‰ ˙B�a¯˜c Ïeha‰«ƒ¿»¿»
Ïeha ,ÔB·w¯c Ïehaƒ¿ƒ»ƒ
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בהרחבה. dlLלעיל ‰iÏÚ‰Âהקרבנות עבודת שהיא זו בדרך הנשמה של ¿»¬ƒ»∆»
Ìe�wz ˙B�a¯˜ „‚�k ˙BlÙ˙c ,‰lÙ˙a ‡È‰ז"ל חכמינו כמאמר ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿»ƒ¿

בית חורבן שלאחר הקרבנות עבודת במקום התפילות את תקנו שחכמים

בפועל קרבנות להקריב אפשרות אין ‰ŒÌLŒÏÚa.56המקדש ˙¯B˙Îe¿««««≈
·BË57ÈÁ Ì„‡L ‰Êc ,¿∆∆»»«

בגוף כנשמה בחיים »»‡Á¯נותר
‰lÙz‰התעלה הוא בה «¿ƒ»

לאלוקות ŒÏÚוהתקרב ‰Ê ÔÈ‡≈∆«
˙B�ek‰ „vÓ Èk .Ú·Ë Ètƒ∆«ƒƒ«««»

˙BÏB„b‰58‰È‰ ‰lÙzaL «¿∆«¿ƒ»»»
˙BÏk BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿¿

LÙp‰הנפש יציאת כדי עד «∆∆
במקורה והתכללותה מהגוף

באלוקות, LpL‡¯העליון ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«
‰lÙz‰ ¯Á‡ ÈÁלמרות ««««¿ƒ»

לכלות לגרום אמורה שהתפילה

Ú·Ëהנפש ÈtŒÏÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆«ƒ∆«
ŒÌM‰Ó ÏB„b „ÒÁ ‡l‡∆»∆∆»≈«≈
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ .C¯a˙Èƒ¿»≈¿≈«¿∆
˙BÏB„b‰ ˙B�ek‰ „vnL∆ƒ«««»«¿
ÈtŒÏÚ) ÌÈÚÈbÓ ‰lÙzaL∆«¿ƒ»«ƒƒ«ƒ

LÙp‰ ˙BÏÎÏ (Ú·Ëכדי עד ∆«ƒ¿«∆∆
אדם שלמעשה שהעובדה כך

עלֿטבעי, נס היא בחיים נשאר

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰lÙz Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ»ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰מלימוד (בשונה ««¬»»

המשכה) שעניינו למשל, התורה,

הוא התפילה ≈«Ïˆ‡˙ועניין
B˙e‡ÈˆnÓעצמו את לבטל ƒ¿ƒ

הגדרים כל מעל ולהתעלות

שלו B‡a¯וההגבלות ÏÏkÈÏÂ¿ƒ»≈¿
ÛBÒŒÔÈ‡תישאר שלא כך ≈

עצמו, בפני האדם של מציאות

‰È‰L Ôa¯w‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»¿»∆»»
ÏL L‡a ÏÏÎ�Â Û¯N�ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÚÓממנו נותר היה ולא «¿»
דבר.

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ59CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ¿∆∆»¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
È"L¯ L¯Ùe ,L‡¯ „·k60ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰ …∆…≈≈«ƒ«¿»»¿ƒ¿¿≈»∆ƒ¿«

B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL ‡e‰ ‰lÙz‰מוחלטומבטל בביטול עצמו את «¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ
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כז a"lyz'd hay c"ei

יֹוצא ׁשהּוא הּוא, לאלקּות) מתקרב (ׁשהּוא קרּוב ְְֱִִֵֵֵֶֶֶָֹמּלׁשֹון
עם זה לקּׁשר ויׁש ּבאלקּות. ונכלל (מציאּותֹו) ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹמּמקֹומֹו

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב אֹותּיֹות51מה הּוא ּדלהקריב ְְְִִִִֵֶַַָָ
הּבאּור לֹומר ויׁש ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ּדרּקבֹון ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָלהרקיב,
ׁשּלמעלה איןֿסֹוף לאֹור היא ּדקרּבנֹות ׁשההעלאה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזה,

לעֹולמֹות ּדקרּבנֹות52מּׁשּיכּות ׁשההעלאה מּזה, [ויתירה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
חּיים' עץ ּב'ּפרי ׁשּכתּוב ּכמֹו קץ, אין עד למעלה ,53היא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבּזהר כּו'54ּדאיתא ּדקרּבנין רעּותא סליק היכן עד ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ
הּוא ּדקרּבנֹות הּבּטּול ולכן איןֿסֹוף], עד לעילא ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָלעילא

ּבתכלית. ּבּטּול ּדרּקבֹון, ְְְִִִִַָּבּטּול

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהאדם ׁשּבנפׁש הּקרּבנֹות ּבעבֹודת ,55הּוא ¿«∆∆∆ְְֲֶֶֶַַַָָָָָ
הּנׁשמה ּדירידת מּכם, יקריב ּכי ְְִִִִִֶַַַָָָָאדם

עלּי לצר היא מּלמּטהלמּטה ההעלאה ענין ׁשּיהיה ה, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
איןֿסֹוף. ּבאֹור ּולהּכלל מּמציאּותּה לצאת ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָלמעלה,
קרּבנֹות ּכנגד ּדתפּלֹות ּבתפּלה, היא ׁשּלּה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָוהעלּיה

הּבעלֿׁשםֿטֹוב56ּתּקנּום ּוכתֹורת אחר57. חי ׁשאדם ּדזה , ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָ
הּגדֹולֹות הּכּונֹות מּצד ּכי טבע. עלּֿפי זה אין 58הּתפּלה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

וזה הּנפׁש, ּכלֹות אצלֹו להיֹות צרי היה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתפּלה
חסד אּלא טבע עלּֿפי זה אין הּתפּלה אחר חי ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנׁשאר
הּכּונֹות ׁשּמּצד ּדזה לֹומר, ויׁש .מהּׁשםֿיתּבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּגדֹול
הּנפׁש, לכלֹות טבע) (עלּֿפי מּגיעים ׁשּבּתפּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָהּגדֹולֹות
מּמציאּותֹו לצאת ההעלאה ענין הּוא ּתפּלה ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּוא,
נׂשרף ׁשהיה הּקרּבן ּבדגמת איןֿסֹוף, ּבאֹור ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻוליּכלל

מעלה. ׁשל ּבאׁש ְְְְִֵֶַָָונכלל

e‰ÊÂז"ל רּבֹותינּו אּלא59ׁשאמרּו להתּפּלל עֹומדין אין ¿∆ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
רׁש"י ּופרׁש ראׁש, ּכבד וׁשפלּות,60מּתֹו הכנעה ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּבאֹור ונכלל מּמציאּותֹו ׁשּיֹוצא הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדכיון
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בלבד. ושמו פ"ה.53)דהוא התפלה) (שער א ב.54)שער כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר (עח,55)ראה רפ"ג שם פינחס לקו"ת ראה

שירידת ג) (עז, המאמר בתחלת שם דמ"ש וי"ל, הקרבנות". שכנגד בתפלה ג"כ זה ענין יובן "ומעתה עלי',dnypdא) צורך היא

שבאדם. הקרבנות לענין שייך ב.56)זה כו, לה.57)ברכות סי' קה"ת) (הוצאת הריב"ש הריב"ש58)צוואת בצוואת הלשון כ"ה

ב.59)שם. ל, ה'תש"ז60)ברכות צד. ע' ריש תרע"ח קצד. ס"ע תרס"ה (סה"מ רש"י בשם בדא"ח בכ"מ ושפלות") ("הכנעה כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰L) ·e¯˜ ÔBLlÓ Ôa¯˜Â ,ÂÈÏ‡מתעלה Ó˙˜¯·האדם ≈»¿»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
B˙e‡ÈˆÓ) BÓB˜nÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ,‡e‰ (˙e˜Ï‡Ïודרגתו ∆¡…∆≈ƒ¿¿ƒ

לחלוטין יישותו את מבטל e˜Ï‡a˙.הרוחנית, ÏÏÎ�Â (¿ƒ¿»∆¡…
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ51הזקן לאדמו"ר ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»¿ƒ≈»

‰ ·È¯˜‰Ïc˙Bi˙B‡ ‡e ƒ¿«¿ƒƒ
‡e‰ ÔB·w¯c ,·È˜¯‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»

˙ÈÏÎ˙a Ïehaואבדן ƒ¿«¿ƒ
והרי לחלוטין העצמית המציאות

שהתקרבות לעיל נתבאר

על היא העלאה בדרך לאלוקות

התכללות כדי עד התבטלות ידי

המציאות. ואבדן העליון באור

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‡È‰ ˙B�a¯˜c ‰‡ÏÚ‰‰L∆««¬»»¿»¿»ƒ

ביותר גבוה למקור -העלאה
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ï¿≈∆¿«¿»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ52 ƒ«»»»

‰‡ÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ∆∆««¬»»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙B�a¯˜c¿»¿»ƒ¿«¿»«

ı˜ ÔÈ‡,גבול BÓkללא ≈≈¿
ıÚ È¯Ù'a ·e˙kL∆»ƒ¿ƒ≈

'ÌÈiÁ53‡˙È‡c מובא, «ƒ¿ƒ»
¯‰fa54˜ÈÏÒ ÔÎÈ‰ „Ú «…««≈»»ƒ

'eÎ ÔÈ�a¯˜c ‡˙eÚ¯עד ¿»¿»¿»ƒ
בקרבנות? הרצון עולה היכן

‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏמעלה למעלה ¿≈»¿≈»
ÔÎÏÂ ,[ÛBÒŒÔÈ‡ „Ú«≈¿»≈
‡e‰ ˙B�a¯˜c Ïeha‰«ƒ¿»¿»
Ïeha ,ÔB·w¯c Ïehaƒ¿ƒ»ƒ

˙ÈÏÎ˙aשל מוחלט אובדן עד ¿«¿ƒ
המציאות.

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
˙B�a¯w‰ ˙„B·Úa«¬««»¿»

Ì„‡‰ LÙ�aL55Ì„‡ , ∆¿∆∆»»»»»
,ÌkÓ ·È¯˜È Èkהאדם כאשר ƒ«¿ƒƒ∆

לאלוקות מתקרב »È¯Ècƒƒ„˙עצמו
‰hÓÏ ‰ÓLp‰הזה לעולם «¿»»¿«»

הבהמית ובנפש בגוף ÔÈ�Úוהתלבשותה ‰È‰iL ,‰iÏÚ C¯ˆÏ ‡È‰ƒ¿…∆¬ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰לאלוקות והתקרבותה הנשמה של hÓlÓ‰ההתעלות ««¬»»ƒ¿«»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ÏÏk‰Ïe d˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ,‰ÏÚÓÏכמבואר ¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈

בהרחבה. dlLלעיל ‰iÏÚ‰Âהקרבנות עבודת שהיא זו בדרך הנשמה של ¿»¬ƒ»∆»
Ìe�wz ˙B�a¯˜ „‚�k ˙BlÙ˙c ,‰lÙ˙a ‡È‰ז"ל חכמינו כמאמר ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿»ƒ¿

בית חורבן שלאחר הקרבנות עבודת במקום התפילות את תקנו שחכמים

בפועל קרבנות להקריב אפשרות אין ‰ŒÌLŒÏÚa.56המקדש ˙¯B˙Îe¿««««≈
·BË57ÈÁ Ì„‡L ‰Êc ,¿∆∆»»«

בגוף כנשמה בחיים »»‡Á¯נותר
‰lÙz‰התעלה הוא בה «¿ƒ»

לאלוקות ŒÏÚוהתקרב ‰Ê ÔÈ‡≈∆«
˙B�ek‰ „vÓ Èk .Ú·Ë Ètƒ∆«ƒƒ«««»

˙BÏB„b‰58‰È‰ ‰lÙzaL «¿∆«¿ƒ»»»
˙BÏk BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿¿

LÙp‰הנפש יציאת כדי עד «∆∆
במקורה והתכללותה מהגוף

באלוקות, LpL‡¯העליון ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«
‰lÙz‰ ¯Á‡ ÈÁלמרות ««««¿ƒ»

לכלות לגרום אמורה שהתפילה

Ú·Ëהנפש ÈtŒÏÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆«ƒ∆«
ŒÌM‰Ó ÏB„b „ÒÁ ‡l‡∆»∆∆»≈«≈
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ .C¯a˙Èƒ¿»≈¿≈«¿∆
˙BÏB„b‰ ˙B�ek‰ „vnL∆ƒ«««»«¿
ÈtŒÏÚ) ÌÈÚÈbÓ ‰lÙzaL∆«¿ƒ»«ƒƒ«ƒ

LÙp‰ ˙BÏÎÏ (Ú·Ëכדי עד ∆«ƒ¿«∆∆
אדם שלמעשה שהעובדה כך

עלֿטבעי, נס היא בחיים נשאר

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰lÙz Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ»ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰מלימוד (בשונה ««¬»»

המשכה) שעניינו למשל, התורה,

הוא התפילה ≈«Ïˆ‡˙ועניין
B˙e‡ÈˆnÓעצמו את לבטל ƒ¿ƒ

הגדרים כל מעל ולהתעלות

שלו B‡a¯וההגבלות ÏÏkÈÏÂ¿ƒ»≈¿
ÛBÒŒÔÈ‡תישאר שלא כך ≈

עצמו, בפני האדם של מציאות

‰È‰L Ôa¯w‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»¿»∆»»
ÏL L‡a ÏÏÎ�Â Û¯N�ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÚÓממנו נותר היה ולא «¿»
דבר.

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ59CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ¿∆∆»¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
È"L¯ L¯Ùe ,L‡¯ „·k60ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰ …∆…≈≈«ƒ«¿»»¿ƒ¿¿≈»∆ƒ¿«

B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL ‡e‰ ‰lÙz‰מוחלטומבטל בביטול עצמו את «¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

הכנעה היא לּתפּלה ההכנה ּגם לכן ּבּטּול, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאיןֿסֹוף,
הּקרּוב מּצד הּוא ּדתפּלה ׁשהּבּטּול אּלא ּבּטּול. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָוׁשפלּות,
איןֿסֹוף ּדאֹור וההפלאה העּלּוי ּבֹו ׁשּנרּגׁש ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹלאלקּות,
הּוא הּתפּלה ׁשּלפני והּבּטּול ּבֹו, להּכלל רֹוצה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלכן
ּדתפּלה הּבּטּול ולכן, מאלקּות. רחּוקֹו על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּמתמרמר
והּבּטּול ּבאלקּות, נכלל ׁשהּוא הּנפׁש ּדכלֹות ּבּטּול ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָֹהּוא
אדמּו"ר ּומבאר וׁשפלּות. הכנעה הּוא הּתפּלה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּקדם
אלקיכם ה' אחרי הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבּמאמר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאמצעי

ה'61ּתלכּו מבאר 'ּדּבּורוכן ּבמאמרֹו צדק' צמח ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה הּוא62הּמתחיל' וׁשפלּות ּדהכנעה ׁשהּבּטּול ּדזה , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא לּתפּלה, ּכל63הקּדמה ְְְֲִֵַַַַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר ויׁש מגּביהֹו. הּקּב"ה עצמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּפיל
הּוא להרקיב אֹותּיֹות הּוא ׁשּלהקריב ּתֹורה' ְְְְְִִִִֵֶַַָּב'לּקּוטי

הּתפּלה ׁשּקדם הּבּטּול ּדרּקבֹון64עלּֿדר הּבּטּול ּכי , ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
נעׂשית הרּקבֹון ׁשעלֿידי אּלא מציאּותֹו. ׁשּנפסד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
הּתפּלה ׁשּקדם הּׁשפלּות ּבדגמת – הּצמיחה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻאחרּֿכ

ּבּתפּלה). מגּביהֹו הּקּב"ה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ(ׁשעלֿידיֿזה

וׁשפלּות,p‰Â‰יו"ד) להכנעה הּמביאה ּבהתּבֹוננּות ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִַַַָָָֹ
אדמּו"ר ׁשל הּנ"ל ּדבדרּוׁש אֹופּנים. ְְְְִֵֶַַַַַׁשני

הּוא65האמצעי וׁשפלּות להכנעה לבֹוא ׁשּבכדי מבאר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
כּו', רחּוקֹו וגדל ּפחיתּותֹו ּבעצם ׁשּיתּבֹונן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַֹֹעלֿידי
הּנקרא ּומדקּדק טֹוב ּבחׁשּבֹון ּתהיה ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻוׁשההתּבֹוננּות
ׁשההתּבֹוננּות ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, [ויׁש ּדחּוׁשּבנא. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמארי
עלּֿדר הּוא ּומדקּדק טֹוב ּבחׁשּבֹון להיֹות ְְְְְְִִֶֶֶַָָֻצריכה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

תיבת אין לפנינו בפרש"י אבל ועוד), .203 ההכנעה.zeltyeע' ענין ביאור לתוספת באה בחסידות) (שמובאת ושפלות שתיבת וי"ל .

סע"ג).61) (כג, פ"ב שם וראה ואילך. ד כב, התפלה) (שער ח"א תשובה שערי ואילך.62)שבספרו תרפו ע' ראה פ' שבאוה"ת

תרפז. ע' שם ב.63)וראה יג, הצמיחה.64)עירובין שלפני הרקבון הו"ע התפלה שקודם ראש דהכובד שם, אוה"ת גם פ"ג65)ראה

ד). (כג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡È‰ ‰lÙzÏ ‰�Î‰‰ Ìb ÔÎÏ ,Ïeha ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ÏÏÎ�Â¿ƒ¿»¿≈ƒ»≈««¬»»«¿ƒ»ƒ
‰lÙ˙c Ïeha‰L ‡l‡ .Ïeha ,˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰עבודת במהלך «¿»»¿ƒ¿ƒ∆»∆«ƒƒ¿ƒ»

‰ÈelÚהתפילה Ba Lb¯pL ,˙e˜Ï‡Ï ·e¯w‰ „vÓ ‡e‰ƒ««≈∆¡…∆ƒ¿»»ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ‰‡ÏÙ‰‰Âוהכרה והשגה להבנה מגיע שהאדם לאחר ¿««¿»»¿≈
מאד נעלה שהקדושֿברוךֿהוא

מכל מאד ומרומם ומופלא

הנבראים וכל ≈«∆ÔÎlLהעולמות
‰ˆB¯להתקרב ושואף האדם ∆

המציאות ביטול כדי עד אליו

Ba,האישית, ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈
‰lÙz‰ È�ÙlL Ïeha‰Â¿«ƒ∆ƒ¿≈«¿ƒ»
ÏÚ ¯Ó¯Ó˙nL ‡e‰∆ƒ¿«¿≈«

˙e˜Ï‡Ó B˜eÁ¯וההתבוננות ƒ≈¡…
עדיין הוא עבודתו שלמרות בכך

תחושת לו גורם מאלוקות רחוק

שמדוברÔÎÏÂ,ביטול. כיוון ¿»≈
ביטול, של שונים סוגים בשני

עבודת ידי על שנפעל הביטול

ותשוקה שאיפה שעניינו התפילה

ּולהיּכלל לאלוקות ְִֵָלהתקרב

של והביטול בקדושֿברוךֿהוא,

שנגרם לתפילה ההכנות

מהקדושֿ הריחוק על ממרירות

בין מהותי הבדל יש ברוךֿהוא,

lÙ˙c‰השניים: Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ»
LÙp‰ ˙BÏÎc Ïeha ‡e‰ƒƒ¿«∆∆
,˙e˜Ï‡a ÏÏÎ� ‡e‰L∆ƒ¿»∆¡…
‰lÙz‰ Ì„wL Ïeha‰Â¿«ƒ∆…∆«¿ƒ»
.˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰ ‡e‰«¿»»¿ƒ¿
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿«≈«¿
¯eac' ¯Ó‡na ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿«¬»ƒ
'‰ È¯Á‡ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¬≈

eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡61ÔÎÂ ¡…≈∆≈≈¿≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˜"Î ¯‡·Ó¿«≈«∆«∆∆

‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa62,("תלכו אלוקיכם ה' Êc‰("אחרי ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆¿∆
,‰lÙzÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰ ˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰c Ïeha‰Lהדבר טעם ∆«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«¿»»«¿ƒ»

Ï"Êהוא e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡e‰63‰"aw‰ BÓˆÚ ÏÈtLn‰ Ïk ¿«¬««≈«»««¿ƒ«¿«»»
B‰Èa‚Óשפלות לידי עצמו את יביא האדם התפילה שקודם ראוי ולכן «¿ƒ

מאלוקות) ריחוקו על מהתמרמרות e˙kM·(כתוצאה ‰Óc ¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
·È˜¯‰Ï ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ·È¯˜‰lL '‰¯Bz ÈËewÏ'aשנתבאר אף הרי ¿ƒ≈»∆¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ

שנובע לביטול הכוונה כללי ובאופן הקרבנות לעבודת קשור שהדבר לעיל

בפרטיות הרי לאלוקות, זהמההתקרבות עניין ‰Ïehaיותר C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ
‰lÙz‰ Ì„wL64B˙e‡ÈˆÓ „ÒÙpL ‡e‰ ÔB·w¯c Ïeha‰ Èk , ∆…∆«¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ

שגורם לביטול ופחות ושפלות הכנעה הגורם לביטול יותר קשור זה ודבר

והתכללות והתרוממות עלייה

‡l‡באלוקות לא. זאת שעם ∆»
במובן "רקבון", בביטול, מדובר

ללא בלבד, ואובדן הפסד של

אלא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLתועלת,
CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ� ÔB·w¯‰»ƒ»«¬≈««»

‰ÁÈÓv‰צומח של כגרעין «¿ƒ»
בשלב שאמנם בארץ הנזרע

הרקבון אבל נרקב הוא ראשון

אלא ואבדן הפסד איננו הזה

הצמיחה לקראת והקדמה הכנה

– ‰eÏÙM˙והגדילה ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ¿
‰lÙz‰ Ì„wLכעת שאמנם ∆…∆«¿ƒ»

ולא ושפלות בהכנעה מדובר

אבל הרוח והתרוממות בעלייה

מכך צומחת דבר של בסופו

∆≈¿»∆(ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰התעלות
השפלות ««»‰aw"‰בזכות

.(‰lÙza B‰Èa‚Ó«¿ƒ«¿ƒ»
˙e��Ba˙‰a ‰p‰Â („"ÂÈ¿ƒ≈«ƒ¿…¿
‰Ú�Î‰Ï ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿«¿»»

,˙eÏÙLÂלעיל נאמר שעליה ¿ƒ¿
על מהתמרמרות נובעת שהיא

בעצם יש ה' מאת ≈¿È�Lהריחוק
Ï"p‰ Le¯„·c .ÌÈpÙB‡«ƒ¿«¿««
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ÏL65 ∆«¿»∆¿»ƒ

‡B·Ï È„ÎaL ,¯‡·Ó¿…»∆ƒ¿≈»
‡e‰ ˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰Ï¿«¿»»¿ƒ¿
ÌˆÚa Ô�Ba˙iL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿≈¿…∆

B˙e˙ÈÁtהעצומה הנחיתות ¿ƒ
¯B˜eÁשלו Ï„‚ÂמאלוקותÔBaLÁa ‰È‰z ˙e��Ba˙‰‰LÂ ,'eÎ ¿…∆ƒ¿∆«ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿

˜c˜„Óe ·BËעצמית הונאה כל ללא ובכנות ופרט פרט לכל לב שימת תוך ¿À¿»
‡�aLeÁc È¯‡Ó ‡¯˜p‰האומר בזוהר שמקורו ביטוי החשבון], [=בעלי «ƒ¿»»≈¿¿¿»

ונקראים השינה לפני ויום יום בכל נפש חשבון עורכים וחסידים שצדיקים

החשבון". ˆ¯ÎÈ‰"בעלי ˙e��Ba˙‰‰L ¯ÓB‡L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆≈∆«ƒ¿¿¿ƒ»
‰k¯‡a ¯‡·nL C¯cŒÏÚ ‡e‰ ˜c˜„Óe ·BË ÔBaLÁa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿¿À¿»«∆∆∆¿…»«¬À»
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a"lyz'd hay c"ei

הּיחּוד ּבׁשער ּבארּכה היא66ׁשּמבאר ּדכׁשההתּבֹוננּות , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֻ
וגם מּקיף, ּבבחינת רק היא ּבענין הּׂשגתֹו ּכלל, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבדר
הּׂשגה אצלֹו ׁשּתהיה ּובכדי עצמֹו. את להטעֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָיכֹול
ּפרט. ּבדר ההתּבֹוננּות עלֿידי הּוא ּופנימית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָאמּתית
ּולהתּבֹונן לעּין צרי ּבפרטים ּׁשּמתּבֹונן ׁשּלאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

ׁשם [ואֹומר הּזקן)67ּבּכלל. (אדמּו"ר אביו קּבל ׁשּכן , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, ויׁש ּגמּור]. ּבפרּוׁש הּמּגיד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהרב
הּוא ּומדקּדק טֹוב ּבחׁשּבֹון להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִֶֶַָָֻׁשההתּבֹוננּות
הּוא (ּבכלל) ׁשחׁשּבֹון לזה ּדנֹוסף ּבפרטים. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיתּבֹונן

ּבכלחׁשּבֹון ׁשּמדּיק הּוא מדקּדק חׁשּבֹון הרי ּדהּפרטים, ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
מֹוסיף צדק' ּדה'צמח הּנ"ל ּובּדרּוׁש ּדענין68ּפרט]. , ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָ

ז"ל רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הּוא ּדחּוׁשּבנא על69מארי ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
עֹולם.70הּפסּוק ׁשל חׁשּבֹונֹו ונחׁשב ּבֹואֹו חׁשּבֹון, ּבֹואֹו ְְְְֶֶֶַַָָֹ

והּתכלית העֹולם ּדבריאת הירידה ּדתכלית ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהחׁשּבֹון
עלּיה. צר היא ׁשהּירידה הּזה, לעֹולם נׁשמתֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּדירידת
ירדה ׁשּבׁשבילּה הּכּונה מׁשלים אינֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּיתּבֹונן

ׁשפלּות. לידי יבֹוא למּטה, ְְְִִִֵַָָָנׁשמתֹו

˜elÁ‰Âׁשהּׁשפלּות ּדלהּבאּור הּוא, הענינים ּדׁשני ¿«ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
עלֿידי היא הּתפּלה) ׁשּקדם ראׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ(הּכבד
ׁשהּׁשפלּות זה רחּוקֹו, וגדל ּפחיתּותֹו ּבעצם ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַֹֹההתּבֹוננּות
ׁשעלֿידי מּפני הּוא לּתפּלה, הכנה היא ראׁש) ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ(ּכבד
עצמֹו הּמׁשּפיל ּדכל נעלֹות, הכי לּדרּגֹות מּגיעים ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָהּבּטּול
עלֿידי היא ׁשהּׁשפלּות ּולהּבאּור מגּביהֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּקּב"ה
זה עלּיה, לצר היא הּירידה ׁשּכּונת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹההתּבֹוננּות
מעלת מּצד רק (לא הּוא לּתפּלה הכנה היא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹׁשהּׁשפלּות
ׁשּיכת עצמּה זֹו ּדׁשפלּות ׁשענינּה ּגם) אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבּטּול,
(וׁשהּכּונה הּירידה אצלֹו ׁשּירּגׁש ּבכדי ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלּתפּלה.
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א).67)פ"ד.66) (ה, הפרק התפלה68)בסוף בשער המבואר ע"ד הוא המאמר בפנים (אבל בשוה"ג שם באוה"ת שנדפס בה"קיצור"

האמצעי). ב.69)לאדמו"ר עח, כז.70)ב"ב כא, חוקת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„eÁi‰ ¯ÚLa66האמצעי C¯„aלאדמו"ר ‡È‰ ˙e��Ba˙‰‰LÎc , ¿«««ƒ¿¿∆«ƒ¿¿ƒ¿∆∆
ÏÏkפרטים בפרטי לעסוק ‰B˙‚Oמבלי האדם, ¯˜של ‡È‰ ÔÈ�Úa ¿»«»»»ƒ¿»ƒ«

ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·aמעמיקה פנימית בצורה ולא כוללנית ÏBÎÈבצורה Ì‚Â , ƒ¿ƒ««ƒ¿«»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BÚË‰Ïנכונות לא למסקנות È‰zL‰ולהגיע È„Î·e . ¿«¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˙ÈzÓ‡ ‰‚O‰ BÏˆ‡∆¿«»»¬ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙ÈÓÈ�Ùe¿ƒƒ«¿≈
.Ë¯t C¯„a ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿∆∆¿»

‡l‡חשיבות גם יש שני שמצד ∆»
לשמר כדי הכללית להתבוננות

העניין של המרכזית הנקודה את

בפרט דווקא להתמקד ולא

אדמו"ר כותב ולכן מסויים,

≈¬»¿∆È¯Á‡lLהאמצעי
CÈ¯ˆ ÌÈË¯Ùa Ô�Ba˙nM∆ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ

לחזור Ô�Ba˙‰Ïeהאדם ÔiÚÏ¿«≈¿ƒ¿≈
ÌL ¯ÓB‡Â] .ÏÏka67 «¿»¿≈»

האמצעי ˜Ïaאדמו"ר ÔkL ,∆≈ƒ≈
(Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡) ÂÈ·‡»ƒ«¿«»≈
Le¯Ùa „Èbn‰ ·¯‰Ó≈»«««ƒ¿≈

.[¯eÓb»
¯ÓB‡L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆≈
‰ÎÈ¯ˆ ˙e��Ba˙‰‰L∆«ƒ¿¿¿ƒ»
·BË ÔBaLÁa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿
Ô�Ba˙iL ‡e‰ ˜c˜„Óe¿À¿»∆ƒ¿≈

ÌÈË¯Ùaכשם,כלומר «¿»ƒ
הבנה שמטרתה שבהתבוננות

מיוחדת חשיבות יש והשגה

בפרטים להתבונן מיוחד וצורך

כך העניין, בכללות די ולא

נפש, בחשבון מדובר כאשר

"טוב חשבון לערוך ההוראה

להתבונן פירושה ומדוקדק",

הפרטים. ופרטי הפרטים בכל

ÔBaLÁL ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»»∆∆∆¿
ÔBaLÁ ‡e‰ (ÏÏÎa)ƒ¿»∆¿

ÌÈË¯t‰cמשמעות זו שהרי ¿«¿»ƒ
כל חישוב חשבון, המושג

לסךֿהכל להגיע כדי i„nL˜הפרטים ‡e‰ ˜c˜„Ó ÔBaLÁ È¯‰ ,¬≈∆¿¿À¿»∆¿«≈
ÛÈÒBÓ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰c Ï"p‰ Le¯c·e .[Ë¯t ÏÎa68ÔÈ�Úc , ¿»¿»«¿««¿«∆«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‡�aLeÁc È¯‡Óהחשבון כראוי,בעלי נפש חשבון ‰e‡העורכים , »≈¿¿¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ69˜eÒt‰ ÏÚ70,ÔBaLÁ B‡Ba «∆∆«¬««≈«««»∆¿

ÌÏBÚ ÏL B�BaLÁ ·LÁ�Â B‡Baלא ולהתבונן לחשוב צריך שהאדם ¿«¿…∆¿∆»

הוא בכלל. העולם של במצבו ולהתבונן לחשוב אלא הפרטי במצבו רק

‰„È¯È‰ ˙ÈÏÎ˙c ÔBaLÁ‰למטה מלמעלה האלוקי האור È¯·c‡˙של «∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‡È‰ ‰„È¯i‰L ,‰f‰ ÌÏBÚÏ B˙ÓL� ˙„È¯Èc ˙ÈÏÎz‰Â ÌÏBÚ‰»»¿««¿ƒƒƒ«ƒ¿»»»«∆∆«¿ƒ»ƒ

‡e‰L Ô�Ba˙iLÎe .‰iÏÚ C¯ˆהרוחניבפרט ומצבו מעמדו ‡B�Èלפי …∆¬ƒ»¿∆ƒ¿≈∆≈
‰�ek‰ ÌÈÏLÓ«¿ƒ««»»
B˙ÓL� ‰„¯È dÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»»¿»ƒ¿»
È„ÈÏ ‡B·È ,‰hÓÏ¿«»»ƒ≈

.˙eÏÙLƒ¿
והשפלות שההכנעה נמצא

הכנה המהווה ראש") ("כובד

– עניינים שני בה יש לתפילה

של הריחוק בגודל התבוננות

והתבוננות מאלוקות, האדם

מילוי מבחינת ומצבו במעמדו

לעולם נשמתו ירידת של הכוונה

של הכללית מהכוונה כחלק

ונחשב (בואו העולם בריאת

עולם"). של חשבונו

˜elÁ‰ÂההבדלÈ�Lc ¿«ƒƒ¿≈
¯e‡a‰Ïc ,‡e‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒƒ¿«≈

הביאור ¿eÏÙM‰L∆«ƒ˙לפי
Ì„wL L‡¯ „·k‰)«…∆…∆…∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ (‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ«¿≈
ÌˆÚa ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿…∆

B˜eÁ¯ Ï„‚Â B˙e˙ÈÁtשל ¿ƒ¿…∆ƒ
Ê‰מאלוקותהאדם ,∆

˙eÏÙM‰Lוההכנעה ∆«ƒ¿
¯‡L)וההתבטלות „·k)…∆…

‡e‰ ,‰lÙzÏ ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»«¿ƒ»
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL È�tÓƒ¿≈∆«¿≈«ƒ
ÈÎ‰ ˙Bb¯cÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿¬ƒ
ÏÈtLn‰ ÏÎc ,˙BÏÚ�«¬¿»««¿ƒ
B‰Èa‚Ó ‰"aw‰ BÓˆÚ«¿«»»«¿ƒ
גורם הוא שהביטול ונמצא

לאלוקות והתקרבות .להתעלות
‰e‡a¯פיÏeאבל ¿«≈

˙eÏÙM‰Lוההכנעה ∆«ƒ¿
Úוההתבטלות ‡È‰˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏבכך‰„È¯i‰ ˙�ekLשל ƒ«¿≈«ƒ¿¿∆«»««¿ƒ»

הזה לעולם iÏÚ‰,נשמתו C¯ˆÏ ‡È‰הרי˙eÏÙM‰L ‰Êוההכנעה ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆«ƒ¿
ÏÚÓ˙וההתבטלות „vÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰lÙzÏ ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»«¿ƒ»…«ƒ««¬«
Ïeha‰לעלייה גורם dÓˆÚבתור BÊ ˙eÏÙLc d�È�ÚL (Ìb ‡l‡ , «ƒ∆»«∆ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰�ek‰LÂ) ‰„È¯i‰ BÏˆ‡ Lb¯iL È„Îa Èk .‰lÙzÏ ˙ÎiL«∆∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈∆À¿«∆¿«¿ƒ»¿∆««»»
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כט a"lyz'd hay c"ei

הּיחּוד ּבׁשער ּבארּכה היא66ׁשּמבאר ּדכׁשההתּבֹוננּות , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֻ
וגם מּקיף, ּבבחינת רק היא ּבענין הּׂשגתֹו ּכלל, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבדר
הּׂשגה אצלֹו ׁשּתהיה ּובכדי עצמֹו. את להטעֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָיכֹול
ּפרט. ּבדר ההתּבֹוננּות עלֿידי הּוא ּופנימית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָאמּתית
ּולהתּבֹונן לעּין צרי ּבפרטים ּׁשּמתּבֹונן ׁשּלאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

ׁשם [ואֹומר הּזקן)67ּבּכלל. (אדמּו"ר אביו קּבל ׁשּכן , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, ויׁש ּגמּור]. ּבפרּוׁש הּמּגיד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהרב
הּוא ּומדקּדק טֹוב ּבחׁשּבֹון להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִֶֶַָָֻׁשההתּבֹוננּות
הּוא (ּבכלל) ׁשחׁשּבֹון לזה ּדנֹוסף ּבפרטים. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיתּבֹונן

ּבכלחׁשּבֹון ׁשּמדּיק הּוא מדקּדק חׁשּבֹון הרי ּדהּפרטים, ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
מֹוסיף צדק' ּדה'צמח הּנ"ל ּובּדרּוׁש ּדענין68ּפרט]. , ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָ

ז"ל רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הּוא ּדחּוׁשּבנא על69מארי ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
עֹולם.70הּפסּוק ׁשל חׁשּבֹונֹו ונחׁשב ּבֹואֹו חׁשּבֹון, ּבֹואֹו ְְְְֶֶֶַַָָֹ

והּתכלית העֹולם ּדבריאת הירידה ּדתכלית ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהחׁשּבֹון
עלּיה. צר היא ׁשהּירידה הּזה, לעֹולם נׁשמתֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּדירידת
ירדה ׁשּבׁשבילּה הּכּונה מׁשלים אינֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּיתּבֹונן

ׁשפלּות. לידי יבֹוא למּטה, ְְְִִִֵַָָָנׁשמתֹו

˜elÁ‰Âׁשהּׁשפלּות ּדלהּבאּור הּוא, הענינים ּדׁשני ¿«ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
עלֿידי היא הּתפּלה) ׁשּקדם ראׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ(הּכבד
ׁשהּׁשפלּות זה רחּוקֹו, וגדל ּפחיתּותֹו ּבעצם ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַֹֹההתּבֹוננּות
ׁשעלֿידי מּפני הּוא לּתפּלה, הכנה היא ראׁש) ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ(ּכבד
עצמֹו הּמׁשּפיל ּדכל נעלֹות, הכי לּדרּגֹות מּגיעים ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָהּבּטּול
עלֿידי היא ׁשהּׁשפלּות ּולהּבאּור מגּביהֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּקּב"ה
זה עלּיה, לצר היא הּירידה ׁשּכּונת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹההתּבֹוננּות
מעלת מּצד רק (לא הּוא לּתפּלה הכנה היא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹׁשהּׁשפלּות
ׁשּיכת עצמּה זֹו ּדׁשפלּות ׁשענינּה ּגם) אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבּטּול,
(וׁשהּכּונה הּירידה אצלֹו ׁשּירּגׁש ּבכדי ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלּתפּלה.
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„eÁi‰ ¯ÚLa66האמצעי C¯„aלאדמו"ר ‡È‰ ˙e��Ba˙‰‰LÎc , ¿«««ƒ¿¿∆«ƒ¿¿ƒ¿∆∆
ÏÏkפרטים בפרטי לעסוק ‰B˙‚Oמבלי האדם, ¯˜של ‡È‰ ÔÈ�Úa ¿»«»»»ƒ¿»ƒ«

ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·aמעמיקה פנימית בצורה ולא כוללנית ÏBÎÈבצורה Ì‚Â , ƒ¿ƒ««ƒ¿«»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BÚË‰Ïנכונות לא למסקנות È‰zL‰ולהגיע È„Î·e . ¿«¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˙ÈzÓ‡ ‰‚O‰ BÏˆ‡∆¿«»»¬ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙ÈÓÈ�Ùe¿ƒƒ«¿≈
.Ë¯t C¯„a ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿∆∆¿»

‡l‡חשיבות גם יש שני שמצד ∆»
לשמר כדי הכללית להתבוננות

העניין של המרכזית הנקודה את

בפרט דווקא להתמקד ולא

אדמו"ר כותב ולכן מסויים,

≈¬»¿∆È¯Á‡lLהאמצעי
CÈ¯ˆ ÌÈË¯Ùa Ô�Ba˙nM∆ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ

לחזור Ô�Ba˙‰Ïeהאדם ÔiÚÏ¿«≈¿ƒ¿≈
ÌL ¯ÓB‡Â] .ÏÏka67 «¿»¿≈»

האמצעי ˜Ïaאדמו"ר ÔkL ,∆≈ƒ≈
(Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡) ÂÈ·‡»ƒ«¿«»≈
Le¯Ùa „Èbn‰ ·¯‰Ó≈»«««ƒ¿≈

.[¯eÓb»
¯ÓB‡L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆≈
‰ÎÈ¯ˆ ˙e��Ba˙‰‰L∆«ƒ¿¿¿ƒ»
·BË ÔBaLÁa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿
Ô�Ba˙iL ‡e‰ ˜c˜„Óe¿À¿»∆ƒ¿≈

ÌÈË¯Ùaכשם,כלומר «¿»ƒ
הבנה שמטרתה שבהתבוננות

מיוחדת חשיבות יש והשגה

בפרטים להתבונן מיוחד וצורך

כך העניין, בכללות די ולא

נפש, בחשבון מדובר כאשר

"טוב חשבון לערוך ההוראה

להתבונן פירושה ומדוקדק",

הפרטים. ופרטי הפרטים בכל

ÔBaLÁL ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»»∆∆∆¿
ÔBaLÁ ‡e‰ (ÏÏÎa)ƒ¿»∆¿

ÌÈË¯t‰cמשמעות זו שהרי ¿«¿»ƒ
כל חישוב חשבון, המושג

לסךֿהכל להגיע כדי i„nL˜הפרטים ‡e‰ ˜c˜„Ó ÔBaLÁ È¯‰ ,¬≈∆¿¿À¿»∆¿«≈
ÛÈÒBÓ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰c Ï"p‰ Le¯c·e .[Ë¯t ÏÎa68ÔÈ�Úc , ¿»¿»«¿««¿«∆«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‡�aLeÁc È¯‡Óהחשבון כראוי,בעלי נפש חשבון ‰e‡העורכים , »≈¿¿¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ69˜eÒt‰ ÏÚ70,ÔBaLÁ B‡Ba «∆∆«¬««≈«««»∆¿

ÌÏBÚ ÏL B�BaLÁ ·LÁ�Â B‡Baלא ולהתבונן לחשוב צריך שהאדם ¿«¿…∆¿∆»

הוא בכלל. העולם של במצבו ולהתבונן לחשוב אלא הפרטי במצבו רק

‰„È¯È‰ ˙ÈÏÎ˙c ÔBaLÁ‰למטה מלמעלה האלוקי האור È¯·c‡˙של «∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‡È‰ ‰„È¯i‰L ,‰f‰ ÌÏBÚÏ B˙ÓL� ˙„È¯Èc ˙ÈÏÎz‰Â ÌÏBÚ‰»»¿««¿ƒƒƒ«ƒ¿»»»«∆∆«¿ƒ»ƒ

‡e‰L Ô�Ba˙iLÎe .‰iÏÚ C¯ˆהרוחניבפרט ומצבו מעמדו ‡B�Èלפי …∆¬ƒ»¿∆ƒ¿≈∆≈
‰�ek‰ ÌÈÏLÓ«¿ƒ««»»
B˙ÓL� ‰„¯È dÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»»¿»ƒ¿»
È„ÈÏ ‡B·È ,‰hÓÏ¿«»»ƒ≈

.˙eÏÙLƒ¿
והשפלות שההכנעה נמצא

הכנה המהווה ראש") ("כובד

– עניינים שני בה יש לתפילה

של הריחוק בגודל התבוננות

והתבוננות מאלוקות, האדם

מילוי מבחינת ומצבו במעמדו

לעולם נשמתו ירידת של הכוונה

של הכללית מהכוונה כחלק

ונחשב (בואו העולם בריאת

עולם"). של חשבונו

˜elÁ‰ÂההבדלÈ�Lc ¿«ƒƒ¿≈
¯e‡a‰Ïc ,‡e‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒƒ¿«≈

הביאור ¿eÏÙM‰L∆«ƒ˙לפי
Ì„wL L‡¯ „·k‰)«…∆…∆…∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ (‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ«¿≈
ÌˆÚa ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿…∆

B˜eÁ¯ Ï„‚Â B˙e˙ÈÁtשל ¿ƒ¿…∆ƒ
Ê‰מאלוקותהאדם ,∆

˙eÏÙM‰Lוההכנעה ∆«ƒ¿
¯‡L)וההתבטלות „·k)…∆…

‡e‰ ,‰lÙzÏ ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»«¿ƒ»
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL È�tÓƒ¿≈∆«¿≈«ƒ
ÈÎ‰ ˙Bb¯cÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿¬ƒ
ÏÈtLn‰ ÏÎc ,˙BÏÚ�«¬¿»««¿ƒ
B‰Èa‚Ó ‰"aw‰ BÓˆÚ«¿«»»«¿ƒ
גורם הוא שהביטול ונמצא

לאלוקות והתקרבות .להתעלות
‰e‡a¯פיÏeאבל ¿«≈

˙eÏÙM‰Lוההכנעה ∆«ƒ¿
Úוההתבטלות ‡È‰˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏבכך‰„È¯i‰ ˙�ekLשל ƒ«¿≈«ƒ¿¿∆«»««¿ƒ»

הזה לעולם iÏÚ‰,נשמתו C¯ˆÏ ‡È‰הרי˙eÏÙM‰L ‰Êוההכנעה ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆«ƒ¿
ÏÚÓ˙וההתבטלות „vÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰lÙzÏ ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»«¿ƒ»…«ƒ««¬«
Ïeha‰לעלייה גורם dÓˆÚבתור BÊ ˙eÏÙLc d�È�ÚL (Ìb ‡l‡ , «ƒ∆»«∆ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰�ek‰LÂ) ‰„È¯i‰ BÏˆ‡ Lb¯iL È„Îa Èk .‰lÙzÏ ˙ÎiL«∆∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈∆À¿«∆¿«¿ƒ»¿∆««»»
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ּדעּלּוי ההרּגׁש עלֿידי הּוא עלּיה) לצר היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדהּירידה
ּדאלקּות העּלּוי יֹותר ׁשּירּגיׁש וכל האלקּות. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהפלאת
מּזה היא ׁשּלֹו ׁשהּׁשפלּות וכיון הּירידה. ּגדל יֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹירּגיׁש
נרּגׁש ׁשּלֹו ּבּׁשפלּות הרי הּירידה, ּכּונת הׁשלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
הּזקן אדמּו"ר ׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּדאלקּות. העּלּוי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹקצת

ׁשּלֹו 'ערּו לחׁשב71ּב'ׁשלחן צרי הּתפּלה ׁשּקדם , ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
וׁשפלּות יתּבר הא-ל לֹומר,מרֹוממּות ּדיׁש האדם, ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָ

אּלא ּבפניֿעצמֹו ענין אינּה האדם ּבׁשפלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמחׁשבה
הא-ל ּברֹוממּות מהּמחׁשבה ותֹוצאה ועלּֿפי72ֿהמׁש . ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רק לא הּוא לּתפּלה הכנה הּוא ראׁש ׁשהּכבד זה ְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹזה,
נרּגׁש ראׁש ׁשּבכבד מּפני ּגם אּלא הּבּטּול מעלת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּצד
ׁשההתּבֹוננּות אּלא הּתפּלה. ענין האֿל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרֹוממּות
ולכן, האדם, לׁשפלּות ּבנֹוגע היא הא-ל ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָּברֹוממּות
וההתּבֹוננּות וׁשפלּות. להכנעה ּבא זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָעלֿידי
ׁשעלֿידי והּבּטּול עצמּה, הא-ל ּברֹוממּות היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתפּלה
ׁשּנכלל אּלא) וׁשפלּות, הכנעה (לא הּוא זֹו, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהתּבֹוננּות

ט). סעיף (ּכּנ"ל ְֱִֶַַֹּבאלקּות

הּתפּלהÛÈÒB‰Ïe,יא) ׁשּקדם ההתּבֹוננּות ּבין ׁשהחּלּוק ¿ƒְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ּבענין ּגם הּוא ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִִִֶַַַָָָוההתּבֹוננּות
הּוא ּבּתפּלה ׁשהּבּטּול ּדזה עצמֹו. הא-ל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּדרֹוממּות
ּבאׁש נׂשרף ׁשהיה הּקרּבן (ּבדגמת לגמרי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמתּבּטל
ט סעיף לעיל (ּכּמּובא הּנפׁש ּדכלֹות ּבּטּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה),
ּדתפּלה ׁשההתּבֹוננּות לפי הּוא, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמהּבעלֿׁשםֿטֹוב),
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּבאֹור היא ׁשמע) ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ(קריאת

חׁשיב ּכלא קּמיּה ּדכּלא ההתּבֹוננּות73לעֹולמֹות, ,73 ְְְְִִֵַַָָָָָֻ
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ס"א.71) סצ"ח תפלה הל' "ו72)או"ח איתא שם או"ח דברמ"א "וaולהעיר, דלשון לומר, ויש האדם". משמעaשפלות שפלות"

הםש האדם בשפלות והמחשבה האֿל ברוממות "ושפלות".ipyהמחשבה אדה"ז כתב ולכן (שוים), פינחס73)ענינים לקו"ת ראה

.55 שבהערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÈelÚc Lb¯‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (‰iÏÚ C¯ˆÏ ‡È‰ ‰„È¯i‰c¿«¿ƒ»ƒ¿…∆¬ƒ»«¿≈«∆¿≈¿ƒ
LÈb¯È ˙e˜Ï‡c ÈelÚ‰ ¯˙BÈ LÈb¯iL ÏÎÂ .˙e˜Ï‡‰ ˙‡ÏÙ‰Â¿«¿»«»¡…¿»∆«¿ƒ≈»ƒ∆¡…«¿ƒ

‰„È¯i‰ Ï„b ¯˙BÈשל ורוממותו גדולתו את יותר וירגיש שיבין וככל ≈…∆«¿ƒ»
הנשמה של הירידה גודל את יותר וירגיש יבין כך הקדושֿברוךֿהוא,

הזה לעולם העליונים מהעולמות

בריחוק הכרה ידי על כי הגשמי

האלוקות בין העצום הערך

והסתר להעלם למעלה המאירה

מסוגל האדם הזה, שבעולם

הירידה. גודל את ולהכיר להבין

BlL ˙eÏÙM‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿∆
האלוקות כלפי שלו וההתבטלות

ÌÈÏL‰ ‡lL ‰fÓ ‡È‰ƒƒ∆∆…ƒ¿ƒ
È¯‰ ,‰„È¯i‰ ˙�ek«»««¿ƒ»¬≈
˙ˆ˜ Lb¯� BlL ˙eÏÙMa«ƒ¿∆ƒ¿»¿»

˙e˜Ï‡c ÈelÚ‰שהרי »ƒ∆¡…
השגה יותר לו שיש ככל כאמור

של ובהפלאה וברוממות בעילוי

ומכיר מבין הוא כך האלוקות,

הירידה. גודל את יותר

·˙kL ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»«
ÔÁÏL'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¿À¿»

BlL 'Ce¯Ú71,דין כפסק »∆
למעשה ∆…∆Ì„wLהלכה

·LÁÏ CÈ¯ˆ ‰lÙz‰«¿ƒ»»ƒ«¬…
C¯a˙È Ï-‡‰ ˙eÓÓB¯Ó≈¿»≈ƒ¿»≈
LÈc ,Ì„‡‰ ˙eÏÙLÂ¿ƒ¿»»»¿≈
‰·LÁn‰L ,¯ÓBÏ«∆««¬»»
d�È‡ Ì„‡‰ ˙eÏÙLa¿ƒ¿»»»≈»

BÓˆÚŒÈ�Ùa ÔÈ�Úנפרד ƒ¿»ƒ¿≈«¿
וההתבוננות מהמחשבה

האֿל ‰CLÓברוממות ‡l‡∆»∆¿≈
‰·LÁn‰Ó ‰‡ˆB˙Â¿»»≈««¬»»

Ï-‡‰ ˙eÓÓB¯a72כאמור ¿¿»≈
מקבלשהשפל והדבר ועצומה גדולה הירידה כמה עד והכרה מהבנה נובעת ות

האֿל ברוממות והשגה הבנה יותר שיש ככל עומק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰,תוספת .¿«ƒ∆
˙ÏÚÓ „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰lÙzÏ ‰�Î‰ ‡e‰ L‡¯ „·k‰L ‰Ê∆∆«…∆…¬»»«¿ƒ»…«ƒ««¬«

Ïeha‰של בריחוקו התבוננות שעיקרה הראשון באופן בהתבוננות כמו «ƒ
מאלוקות ¯‡Lהאדם „·ÎaL È�tÓ Ìb ‡l‡עצמו �¯Lbובביטול ∆»«ƒ¿≈∆¿…∆…ƒ¿»

˙eÓÓB¯a ˙e��Ba˙‰‰L ‡l‡ .‰lÙz‰ ÔÈ�Ú ,ÏŒ‡‰ ˙eÓÓB¯¿»≈ƒ¿««¿ƒ»∆»∆«ƒ¿¿¿¿
Ï-‡‰בליבו לעורר כדי ה' בגדולת מהתבוננות (בשונה התפילה שקודם »≈

למשל) ה', È„ÈŒÏÚאהבת ,ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ ˙eÏÙLÏ Ú‚B�a ‡È‰ƒ¿≈«¿ƒ¿»»»¿»≈«¿≈
‰lÙzaL ˙e��Ba˙‰‰Â .˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰Ï ‡a BÊ ˙e��Ba˙‰תוך ƒ¿¿»¿«¿»»¿ƒ¿¿«ƒ¿¿∆«¿ƒ»

לתפילה) הכנה של מהתבוננות (בשונה גופא התפילה eÓÓB¯a˙כדי ‡È‰ƒ¿¿
dÓˆÚ Ï-‡‰האדם ושפלות האֿל רוממות שבין הערך בריחוק ,ולא »≈«¿»

È„ÈŒÏÚL Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¿≈
‡Ï) ‡e‰ ,BÊ ˙e��Ba˙‰ƒ¿¿…

˙eÏÙLÂ ‰Ú�Î‰כמו «¿»»¿ƒ¿
התפילה, שלפני ההתבונות

של הריחוק על ההתבוננות

מאלוקות, ביטול‡l‡)האדם ∆»
העצמית המציאות ואבדן

האדם של מהתעלות כתוצאה

כדי עד לאלוקות שלו והתקרבות

e˜Ï‡a˙כך ÏÏÎpL∆ƒ¿»∆¡…
.(Ë ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ

˜elÁ‰L ,ÛÈÒB‰Ïe (‡È¿ƒ∆«ƒ
‰‰˙e��Ba˙ההבדל ÔÈa≈«ƒ¿¿

‰lÙz‰ Ì„wL∆…∆«¿ƒ»
,‰lÙzaL ˙e��Ba˙‰‰Â¿«ƒ¿¿∆«¿ƒ»

‡e‰שקודם בכך רק לא

על הוא הדגש עיקר התפילה

לרוממות ביחס האדם שפלות

התפילה במהלך ואילו האֿל

ההתבוננות על הוא הדגש עיקר

אלא גופא האֿל »Ìbברוממות
Ï-‡‰ ˙eÓÓB¯c ÔÈ�Úa»ƒ¿»¿¿»≈
Ïeha‰L ‰Êc .BÓˆÚ«¿¿∆∆«ƒ
Ïha˙nL ‡e‰ ‰lÙza«¿ƒ»∆ƒ¿«≈

מציאותו מגדרי ≈¿»¿È¯Ó‚Ïויוצא
‰È‰L Ôa¯w‰ ˙Ó‚„a)¿À¿««»¿»∆»»
‰ÏÚÓlL L‡a Û¯N�ƒ¿»»≈∆¿«¿»
נאבדת היתה ומציאותו

BÏÎc˙לחלוטין Ïeha ,(ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) LÙp‰«∆∆«»¿≈

ËŒÌLŒÏÚa‰Ó Ë ÛÈÚÒ·Bהאדם התפילה שלאחר העובדה שעצם ¿ƒ≈«««≈
נס היא בגוף נשמה lÙ˙c‰נשאר ˙e��Ba˙‰‰L ÈÙÏ ,‡e‰ ,(¿ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

(ÚÓL ˙‡È¯˜)האֿל רוממות ה', ‰È‡בגדולת B‡a¯התבוננות, ¿ƒ«¿«ƒ¿
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡האינסופי באורו זו דרגה ≈∆¿«¿»ƒ«»»»

נאמר שעליה הקב"ה ÈLÁ·של ‡Ïk dÈn˜ ‡lÎc73(לגביו) שלפניו ¿À»«≈¿»»ƒ
שהיא ואפס, כאין כלא, נחשב ‡e��Ba˙‰‰73„Á˙הכול 'Èe‰cהיינו «ƒ¿¿¿«»»∆»

אלא ושלום, חס נוסף, אלוקה שאין במובן רק לא אחד שה' בכך התבוננות
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a"lyz'd hay c"ei

מהר"ש אדמּו"ר ּומבאר אחד. (ּבחינת)74ּדהּוי' ּדענין , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
אנּת ּכמֹו הּוא ּומבאר,75אחד ּבחׁשּבן. ולא חד הּוא ְְְְְְְֵֶַַַָָָֻ

ונעלה ּגדֹול ׁשאחד (אּלא לזה זה ּבער ׁשהם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבענינים
ּדאחד העּלּוי ואיכּות ּבכּמּות החׁשּבֹון ענין ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשני)
ׁשּיׁש ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, אצילּות ּוכמֹו הּׁשני. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלגּבי
אצילּות ּבין ּפרסא ׁשּיׁש [ּדהגם ער איזה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּביניהם
חכמה התהּוּות מּכלֿמקֹום ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
ׁשהחכמה עלֿידי היא ּדאצילּות מחכמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדבריאה

ּב מתלּבׁשת עצמּה התהּוּותּדאצילּות וגֹורמת פרסא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדבריאה העּלּוי76חכמה ּבגדל חׁשּבֹון ׁשּי לכן, ,[ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹור לגּבי אבל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. לגּבי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּדאצילּות
הם האצילּות) עֹולם (ּגם העֹולמֹות ׁשּכל ֲִֵֵֶַָָָָָאיןֿסֹוף
הּצמצּום, עלֿידי היא [והתהּוּותם לגּביּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּבאיןֿערֹו

האֹור התעּלמּות הּוא הּצמצּום ׁשם76ּדענין ׁשּי אין ,[ ְְְְְִִִֵַַַַָָָ
ועלֿידי ּבחׁשּבן. ולא חד הּוא אנּת החׁשּבֹון, ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָֹֻענין

ּדמי להאהבה יבֹוא זֹו לא77התּבֹוננּות ועּמ ּבּׁשמים לי ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ
הּתחּתֹון עדן ּבגן לא חפץ לֹו יהיה ׁשּלא ּבארץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחפצּתי
לבּדֹו. לֹו אּלא (ׁשמים) העליֹון עדן ּבגן לא וגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ(ארץ)

הּזקן אדמּו"ר ּׁשאמר מה ּגאר78ועלּֿדר זע וויל אי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
דאיין ניט וויל אי עדן, ּגן דאיין ניט וויל אי ְְְִִִִִִִֵֶַַַניסט,

אליין. די אז ניט מער וויל אי כּו' הּבא ִִִִֵֶַַַָָעֹולם
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תקנום.74) קרבנות כנגד שתפלות בענין שם ומדבר קלז. ע' תרכ"ז א.75)סה"מ יז, אליהו) (פתח בהקדמה וירא76)תקו"ז תו"א

שם. תרכ"ז בסה"מ הובא – ג כה.77)יד, עג, לא78)תהלים ועמך דענין וי"ל, סע"א). (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות שרש

התשוקה הוא שם, תרכ"ז שבסה"מ "איךxe`lחפצתי אמר שאדה"ז וזה בפנים), (כנ"ל לגבי' ערוך באין הם העולמות שכל א"ס

הוא וחפצו שבו) נעלות הכי דרגות גם כולל הצמצום, שלפני בהאור (גם בהאור גם חפץ שאינו הוא אליין" דיך אז ניט מער ַַוויל

אליין". "דיך בהעצמות, ַרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ואפס. כאין נחשב הכול לגביו כי אחרת מציאות כל אין שמלבדו

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe74BÓk ‡e‰ „Á‡ (˙�ÈÁa) ÔÈ�Úc , ¿«≈«¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«∆»¿
אליהו' ב'פתח z�‡75ÔaLÁaשכתוב ‡ÏÂ „Á ‡e‰ֿהקדוש אתה, «¿¿«¿»¿À¿»

הנמנה במספר ולא אחד C¯Úaברוךֿהוא, Ì‰L ÌÈ�È�Ú·c ,¯‡·Óe .¿«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆≈¿∆∆
‰ÊÏ ‰Êיחס בינהם שיש ∆»∆

ÏB„bודמיון „Á‡L ‡l‡)∆»∆∆»»
(È�M‰Ó ‰ÏÚ�Âאם גם הרי ¿«¬∆≈«≈ƒ

גדול הוא לשני אחד בין הפער

עדיין ÔÈ�Úמאד, CiL«»ƒ¿«
ÔBaLÁ‰למדוד מקום יש «∆¿

eÎÈ‡Â˙ולחשב ˙enÎa¿«¿≈
È�M‰ Èa‚Ï „Á‡c ÈelÚ‰»ƒ¿∆»¿«≈«≈ƒ
מידה באיזו ולבחון ולמדוד

מחבירו ונעלה גדול האחד

באיכות. או ¿BÓÎeבכמות
העולמות ארבעת בעניין למשל

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Ì‰È�Èa LiL ,‰iNÚ¬ƒ»∆≈≈≈∆

C¯Ú ‰ÊÈ‡ודמיון ויחס ≈∆∆∆
‡Ò¯t LiL Ì‚‰c]מעין «¬«∆≈«¿»

כביכול מבדיל, ומסך מחיצה

בפסוק(כ אונקלוס שתרגם מו

– לכם" הפרוכת "והבדילה

‡ˆeÏÈ˙פרסא ÔÈa (≈¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·eכי ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות עולם בין ההבדל

בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

שכדי ומהותי גדול כך כל הוא

האצילות שבעולם שהאור

בריאהֿיצירהֿ לעולמות יומשך

האצילות בעולם המאיר האלוקי האור של מיוחד בצמצום צורך יש עשיה
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לי a"lyz'd hay c"ei

מהר"ש אדמּו"ר ּומבאר אחד. (ּבחינת)74ּדהּוי' ּדענין , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
אנּת ּכמֹו הּוא ּומבאר,75אחד ּבחׁשּבן. ולא חד הּוא ְְְְְְְֵֶַַַָָָֻ

ונעלה ּגדֹול ׁשאחד (אּלא לזה זה ּבער ׁשהם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבענינים
ּדאחד העּלּוי ואיכּות ּבכּמּות החׁשּבֹון ענין ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשני)
ׁשּיׁש ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, אצילּות ּוכמֹו הּׁשני. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלגּבי
אצילּות ּבין ּפרסא ׁשּיׁש [ּדהגם ער איזה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּביניהם
חכמה התהּוּות מּכלֿמקֹום ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
ׁשהחכמה עלֿידי היא ּדאצילּות מחכמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדבריאה

ּב מתלּבׁשת עצמּה התהּוּותּדאצילּות וגֹורמת פרסא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדבריאה העּלּוי76חכמה ּבגדל חׁשּבֹון ׁשּי לכן, ,[ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹור לגּבי אבל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. לגּבי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּדאצילּות
הם האצילּות) עֹולם (ּגם העֹולמֹות ׁשּכל ֲִֵֵֶַָָָָָאיןֿסֹוף
הּצמצּום, עלֿידי היא [והתהּוּותם לגּביּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּבאיןֿערֹו

האֹור התעּלמּות הּוא הּצמצּום ׁשם76ּדענין ׁשּי אין ,[ ְְְְְִִִֵַַַַָָָ
ועלֿידי ּבחׁשּבן. ולא חד הּוא אנּת החׁשּבֹון, ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָֹֻענין

ּדמי להאהבה יבֹוא זֹו לא77התּבֹוננּות ועּמ ּבּׁשמים לי ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ
הּתחּתֹון עדן ּבגן לא חפץ לֹו יהיה ׁשּלא ּבארץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחפצּתי
לבּדֹו. לֹו אּלא (ׁשמים) העליֹון עדן ּבגן לא וגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ(ארץ)

הּזקן אדמּו"ר ּׁשאמר מה ּגאר78ועלּֿדר זע וויל אי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
דאיין ניט וויל אי עדן, ּגן דאיין ניט וויל אי ְְְִִִִִִִֵֶַַַניסט,

אליין. די אז ניט מער וויל אי כּו' הּבא ִִִִֵֶַַַָָעֹולם
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תקנום.74) קרבנות כנגד שתפלות בענין שם ומדבר קלז. ע' תרכ"ז א.75)סה"מ יז, אליהו) (פתח בהקדמה וירא76)תקו"ז תו"א

שם. תרכ"ז בסה"מ הובא – ג כה.77)יד, עג, לא78)תהלים ועמך דענין וי"ל, סע"א). (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות שרש

התשוקה הוא שם, תרכ"ז שבסה"מ "איךxe`lחפצתי אמר שאדה"ז וזה בפנים), (כנ"ל לגבי' ערוך באין הם העולמות שכל א"ס

הוא וחפצו שבו) נעלות הכי דרגות גם כולל הצמצום, שלפני בהאור (גם בהאור גם חפץ שאינו הוא אליין" דיך אז ניט מער ַַוויל

אליין". "דיך בהעצמות, ַרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ואפס. כאין נחשב הכול לגביו כי אחרת מציאות כל אין שמלבדו

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe74BÓk ‡e‰ „Á‡ (˙�ÈÁa) ÔÈ�Úc , ¿«≈«¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«∆»¿
אליהו' ב'פתח z�‡75ÔaLÁaשכתוב ‡ÏÂ „Á ‡e‰ֿהקדוש אתה, «¿¿«¿»¿À¿»

הנמנה במספר ולא אחד C¯Úaברוךֿהוא, Ì‰L ÌÈ�È�Ú·c ,¯‡·Óe .¿«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆≈¿∆∆
‰ÊÏ ‰Êיחס בינהם שיש ∆»∆
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dlkלב izeg` ipbl iz`a

CÈLÓÓeחפצּתי79ּבּמאמר לא ועּמ ׁשּנאמר ּדזה , «¿ƒְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
(ּגם) הּוא רצֹון לׁשֹון ּכי הּוא ּדייקא), ְְְִִַַַָָָ(חפצּתי
ּכפּיה עלֿידי ׁשּבא רצֹון ׁשּגם ועד הרצֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבחיצֹונּיּות

ּכֹופין ּכמֹו רצֹון, אני80נקרא רֹוצה ׁשּיאמר עד ,81אֹותֹו ְְֲִִִֶֶַַָָֹ
ּכי חפצּתי, לא ועּמ וזהּו הרצֹון. ּפנימּיּות הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹוחפץ
ּדסדר ּבּגּלּויים ּגם לֹו יׁש הרצֹון) (חיצֹונּיּות ְִִִִֵֵֶַַָָָרצֹון
הּוא הרצֹון) (ּפנימּיּות ׁשּלֹו ׁשהחפץ אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,
רצֹון לֹו ׁשּיׁש ּדזה לֹומר, ויׁש איןֿסֹוף. אֹור ְְְְֵֵֵֶֶַַָּבעצמּות
ׁשּמּלמעלה ּכמֹו ּכי הּוא, ההׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּבּגּלּויים
יתּב מעצמּותֹו הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ההתהּוּות רלמּטה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּגּלּויים ּגם ּכֹולל הּגּלּויים, אמצעּות עלֿידי ְְִִִִִֵֵֶַַַַָהיא
למעלה, מּלמּטה ּבעלּיה הּוא עלּֿדרֿזה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָּדהׁשּתלׁשלּות,
עלֿידי היא איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות וההתּכּללּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשהעלּיה
אּלא ּבהם. רֹוצה הּוא ולכן ּדהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּגּלּויים
יּגיע ׁשעלֿידם ּבכדי הרצֹון, חיצֹונּיּות הּוא ּבהם ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהרצֹון
מקֹומֹות ּדבכּמה ּולהעיר, איןֿסֹוף. אֹור 82לעצמּות ְְְְְִִֵַַָָ

הּכתּוב ּבפרּוׁש זבח,83מבאר ולא חפצּתי חסד ּכי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
המׁשכה חסד, ׁשּיהיה הּוא הרצֹון, ּפנימּיּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהחפץ,
מּלמּטה העלאה (קרּבנֹות), ּבזבח והרצֹון ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָלמּטה,
ההמׁשכה ּבׁשביל הרצֹון חיצֹונּיּות רק הּוא ְְְְִִִִַַַַָָָָָלמעלה,
מׁשמע, זה ּובמאמר ההעלאה. עלֿידי ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנעׂשית
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קלח.79) ע' שם תרכ"ז (במשנה).80)בסה"מ א כא, ערכין ג. א, ויקרא עה"פ ופרש"י ד,81)תו"כ כח, שה"ש בלקו"ת גם כ"ה

גירושין (הל' הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה ואין רצון. נק' כפי' שמצד רצון שגם מוכח אני) רוצה שיאמר עד אותו (כופין דמזה

דכיון – האמיתי וחפצו רצונו שזהו מובאedy`ספ"ב) זה (ולשון אני רוצה אומר ואעפ"כ הכפי' מפני רק הוא שרצונו חושב

dxeza.רצון נקרא זה שגם מוכח, שם.82)), ובהנסמן ג, ע' ח"ג לקמן ו.83)ראה ו, הושע
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¯Ó‡na CÈLÓÓe79¯Ó‡pL ‰Êc בשמים",, לי ("מי הנזכר בפסוק «¿ƒ««¬»¿∆∆∆¡«
לך, שקרוב מה את אפילו רוצה ואינני העליון עדן בגן עניין לי שאין היינו

ÈÈc˜‡"עימך") ÈzˆÙÁ) ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂואומר מדייק והפסוק ¿ƒ¿…»«¿ƒ»«¿ƒ«¿»
סתם), רצון ולא "חפץ" ‰e‡לשון ÔBˆ¯ ÔBLÏ Èk ‡e‰מתייחס(Ìb) ƒ¿»«

ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁaכמבואר ¿ƒƒ»»
רוצה אדם שכאשר בחסידות

בין להבחין יש מסויים דבר

הרצון לחיצוניות הרצון פנימיות

כדי עובד אדם כאשר (למשל,

ה לולהשתכר, שיש והעניין רצון

לעומת חיצוני הוא בעבודה

לשכר הרצון וגם להשתכר הרצון

הרצון לעומת חיצוני הוא

להשיג כדי בשכר להשתמש

באמת), רוצה הוא שבהם דברים

„ÚÂכך ¯ˆÔBכדי ÌbL ¿«∆«»
‡¯˜� ‰iÙk È„ÈŒÏÚ ‡aL∆»«¿≈¿ƒ»ƒ¿»

ÔÈÙBk BÓk ,ÔBˆ¯80B˙B‡ »¿ƒ
È�‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL „Ú81 «∆…«∆¬ƒ

המפורסם הרמב"ם כפסק

והוא גט לתת חייב אדם שכאשר

כופין דין בית רוצה, שאינו אומר

אני רוצה שיאמר עד אותו

בגלל אני רוצה שאמר ולמרות

כגט ונחשב כשר הגט הכפייה,

האמיתי הרצון כי מרצון שניתן

לפי לנהוג כן הוא שלו והפנימי

eiÓÈ�t˙התורה, ‡e‰ ıÙÁÂ¿≈∆¿ƒƒ
.ÔBˆ¯‰»»

,ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿…»«¿ƒ
BÏ LÈ (ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁ) ÔBˆ¯ Èkעד ה' בגדולת שהתבונן (לאדם ƒ»ƒƒ»»≈

בעצמו) בקדושֿברוךֿהוא לדבוק רצון לו שיש למצב שהגיע כך »Ìbכדי
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ÌÈÈelbaמלמעלה שמשתלשל האלוקי האור «ƒƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
והגבלה, במדידה ומתגלה ונמשך (eiÓÈ�t˙למטה BlL ıÙÁ‰L ‡l‡∆»∆«≈∆∆¿ƒƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰ (ÔBˆ¯‰אפילו מזה שלמטה בדרגות ולא »»¿«¿≈
גבוהות בדרגות אלוקות גילוי בהם שיש העליון עדן ובגן התחתון עדן בגן לא

Òc„¯מאד. ÌÈÈelba ÔBˆ¯ BÏ LiL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰בקדושֿברוךֿהוא דווקא לדבוק רצונו אם שלכאורה למרות «ƒ¿«¿¿

אלא מזה? שלמטה מדרגות ב'גילויים' לו יש עניין איזה Èkבעצמו ,‡e‰ƒ
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL BÓkמהקדושֿברוךֿהוא האלוקי האור בירידת ¿∆ƒ¿«¿»¿«»

המעלימים) ומסכים צמצומים של ארוכה שורה (דרך »¿ee‰˙‰‰«ƒ˙בעצמו
˙eÚˆÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆««¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ«¿≈∆¿»

˙eÏLÏzL‰c ÌÈÈelb‰ Ìb ÏÏBk ,ÌÈÈelb‰עולם בכל שמאירים «ƒƒ≈««ƒƒ¿ƒ¿«¿¿
עניינם, לפי ודרגה דרגה ובכל iÏÚa‰ועולם ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«¬ƒ»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓוהתקרבות ƒ¿«»¿«¿»
שמתחילה לאלוקות האדם של

לעיל שנזכר (וכפי מלמטה

מלמטה העלאה זה, שעניין

הרוחנית העבודה הוא למעלה,

הקרבנות), עבודת של

‰iÏÚ‰Lמלמטה האדם של ∆»¬ƒ»
שלוeÏlk˙‰‰Â˙למעלה ¿«ƒ¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈
ÌÈÈelb‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«ƒƒ
‡e‰ ÔÎÏÂ ,˙eÏLÏzL‰c¿ƒ¿«¿¿¿»≈

Ì‰a ‰ˆB¯אמצעי בתור ∆»∆
ולדבוק מבוקשו את להשיג

בעצמו בקדושֿברוךֿהוא

בו. זאת‡l‡ולהיכלל שעם ∆»
מעוניין אכן שהאדם ולמרות

עדיין הללו ב'גילויים' גם ורוצה

אלא רצונו פנימיות זה אין

‡e‰ Ì‰a ÔBˆ¯‰L∆»»»∆
È„Îa ,ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ»»ƒ¿≈
˙eÓˆÚÏ ÚÈbÈ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«ƒ«¿«¿

.ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈
‰nÎ·c ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ¿«»

˙BÓB˜Ó82Le¯Ùa ¯‡·Ó ¿¿…»¿≈
·e˙k‰83ÈzˆÙÁ „ÒÁ Èk «»ƒ∆∆»«¿ƒ

Á·Ê ‡ÏÂֿשהקדוש היינו ¿…∆«
לא אותם שהמביא קרבנות פני על חסד של טובים מעשים מעדיף ברוךֿהוא

כראוי, ‰¯ˆÔBמתנהג ˙eiÓÈ�t ,ıÙÁ‰L,הקדושֿברוךֿהוא של העליון ∆«≈∆¿ƒƒ»»
„ÒÁ ‰È‰iL ‡e‰היינו מלמעלה‰ÎLÓ‰אלוקי, אלוקות וגילוי ∆ƒ¿∆∆∆«¿»»

‰hÓÏ,הקדושֿברוךֿהוא של חסדו ממידת נובע זה שלÔBˆ¯‰Âודבר ¿«»¿»»
(˜¯B�a˙),הקדושֿברוךֿהוא Á·Êaהוא הרוחני של‰ÏÚ‡‰שעניינם ¿∆«»¿»«¬»»

ÏÈ·Laהגשמיות ÔBˆ¯‰ ˙ei�BˆÈÁ ˜¯ ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ»»ƒ¿ƒ
‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰בסך היא שההעלאה וכיוון ««¿»»∆«¬≈«¿≈««¬»»

והרצון (חפצתי") פנימי רצון הוא בהמשכה הרצון הרי להעלאה אמצעי הכול

האלוקי הרצון זה אין שבעצם אומר שהפסוק עד בלבד חיצוני הוא בהעלאה

זבח"). ÚÓLÓ("ולא ‰Ê ¯Ó‡Ó·e,להיפך˙eiÓÈ�t ,ıÙÁ‰L ¿«¬»∆«¿«∆«≈∆¿ƒƒ
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הּוא ׁשּכן מּובן ּומּזה [ּדיׂשראל, הרצֹון ּפנימּיּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהחפץ,
הּבן ּורצֹון ּדהּקּב"ה, ּבניו הם יׂשראל ּכי למעלה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּגם
למעלה. מּלמּטה ּבהעלאה ּגם הּוא האב], רצֹון ְְְְְֲִַַַַָָָָָָהּוא

לי79ּבּמאמרCÈLÓÓeיב) ּדמי ׁשהאהבה ּדהגם , «¿ƒְֲֲֲִִֶַַַַַָָָ
(ּבעּקר) היא חפצּתי לא ועּמ ְְְְִִִִִַַַָָָֹּבּׁשמים
אריכּות עלֿידי מּכלֿמקֹום, האלקית, ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבּנפׁש
ּדזהּו לזה. ּתסּכים הּבהמית נפׁש ּגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָההתּבֹוננּות,
ה' את ואהבּת נאמר אחד, גֹו' יׂשראל ׁשמע ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלאחרי

יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל ההתּבֹוננּות84אלקי ׁשעלֿידי , ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּוא אנּת 'אחד', ּבענין יׂשראל) (ׁשמע האלקית ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדנפׁש
זֹו. לאהבה ּבאה הּבהמית נפׁש ּגם ּבחׁשּבן, ולא ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֻחד
ּבהמׁש נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוכמֹו

הענין85תרס"ו ּומּׂשיגה מבינה האלקית ׁשּנפׁש ּדעלֿידי ,ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּתבין הּבהמית נפׁש על ּגם זה ּפֹועל אחד, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדהּוי'
אינֹו עצמֹו ׁשהענין אף ּכן, לֹומר ׁשּבהכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿכל-ּפנים

אצל ּדכיוןמּׂשג ענין, עֹוד ּתרס"ו) ּבהמׁש) ּומֹוסיף ּה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּברׁשפי לכן, הּבהמית, ּבּנפׁש מלּבׁשת האלקית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנפׁש
הּבהמית. נפׁש ּגם ונכלית נׂשרפת האלקית ּדנפׁש ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹאׁש
אׁש ּברׁשפי נכללת הּבהמית ׁשּנפׁש ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּולהֹוסיף,
ׁשּנמׁש מהּגּלּוי יֹותר נעלה ּגּלּוי נמׁש האלקית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדנפׁש
ּבהמׁש וכּמבאר האלקית. ּדנפׁש האהבה ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעלֿידי
נמׁש ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָההּלּולא
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה אֹור ּבׁשוה, עלמין ׁשּבכּוּלהּו ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהאֹור
ּבסּיּום ּגם ּבהמׁש מבאר זה ּדענין [ּולהעיר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלעֹולמֹות.
הּבהמית ׁשּנפׁש ׁשם להּמבאר ּבהמׁש ׁשני, ּפרק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוחֹותם
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לג a"lyz'd hay c"ei

הּוא ׁשּכן מּובן ּומּזה [ּדיׂשראל, הרצֹון ּפנימּיּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהחפץ,
הּבן ּורצֹון ּדהּקּב"ה, ּבניו הם יׂשראל ּכי למעלה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּגם
למעלה. מּלמּטה ּבהעלאה ּגם הּוא האב], רצֹון ְְְְְֲִַַַַָָָָָָהּוא

לי79ּבּמאמרCÈLÓÓeיב) ּדמי ׁשהאהבה ּדהגם , «¿ƒְֲֲֲִִֶַַַַַָָָ
(ּבעּקר) היא חפצּתי לא ועּמ ְְְְִִִִִַַַָָָֹּבּׁשמים
אריכּות עלֿידי מּכלֿמקֹום, האלקית, ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבּנפׁש
ּדזהּו לזה. ּתסּכים הּבהמית נפׁש ּגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָההתּבֹוננּות,
ה' את ואהבּת נאמר אחד, גֹו' יׂשראל ׁשמע ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלאחרי

יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל ההתּבֹוננּות84אלקי ׁשעלֿידי , ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּוא אנּת 'אחד', ּבענין יׂשראל) (ׁשמע האלקית ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדנפׁש
זֹו. לאהבה ּבאה הּבהמית נפׁש ּגם ּבחׁשּבן, ולא ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֻחד
ּבהמׁש נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוכמֹו

הענין85תרס"ו ּומּׂשיגה מבינה האלקית ׁשּנפׁש ּדעלֿידי ,ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּתבין הּבהמית נפׁש על ּגם זה ּפֹועל אחד, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדהּוי'
אינֹו עצמֹו ׁשהענין אף ּכן, לֹומר ׁשּבהכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿכל-ּפנים

אצל ּדכיוןמּׂשג ענין, עֹוד ּתרס"ו) ּבהמׁש) ּומֹוסיף ּה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּברׁשפי לכן, הּבהמית, ּבּנפׁש מלּבׁשת האלקית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנפׁש
הּבהמית. נפׁש ּגם ונכלית נׂשרפת האלקית ּדנפׁש ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹאׁש
אׁש ּברׁשפי נכללת הּבהמית ׁשּנפׁש ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּולהֹוסיף,
ׁשּנמׁש מהּגּלּוי יֹותר נעלה ּגּלּוי נמׁש האלקית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדנפׁש
ּבהמׁש וכּמבאר האלקית. ּדנפׁש האהבה ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעלֿידי
נמׁש ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָההּלּולא
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה אֹור ּבׁשוה, עלמין ׁשּבכּוּלהּו ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהאֹור
ּבסּיּום ּגם ּבהמׁש מבאר זה ּדענין [ּולהעיר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלעֹולמֹות.
הּבהמית ׁשּנפׁש ׁשם להּמבאר ּבהמׁש ׁשני, ּפרק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוחֹותם
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,˙È˜Ï‡‰ LÙpa (¯wÚa)¿ƒ»«∆∆»¡…ƒ
È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈
˙e��Ba˙‰‰ ˙eÎÈ¯‡¬ƒ«ƒ¿¿
האהבה את המעוררים בדברים

להגיע ניתן לעיל), (כמבואר הזו

שבו �LÙלמצב Ìb«∆∆
‰ÊÏ ÌÈkÒz ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿ƒ»∆
השאיפה גם תהיה זו והשאיפה

ÚÓLשלה. È¯Á‡lL e‰Êc¿∆∆¿«¬≈¿«
¯Ó‡� ,„Á‡ 'B‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»∆¡«
EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â¿»«¿»≈¡…∆

,E··Ï ÏÎaבכל נאמר ולא ¿»¿»¿
להורות אחת בבי"ת לבך

להיות וצריכה יכולה ה' שאהבת

EÈ¯ˆÈ È�La84ביצר רק לא ƒ¿≈¿»∆
הרע, ביצר גם אלא הטוב

˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿¿
,'„Á‡' ÔÈ�Úa (Ï‡¯NÈ ÚÓL) ˙È˜Ï‡‰ LÙ�cשל ‡�zבמובן ¿∆∆»¡…ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆»«¿¿

הקדושֿברוךֿהוא ÔaLÁaאתה, ‡ÏÂ „Á ‡e‰אחריו שיש אחד לא היינו , «¿»¿À¿»
ארוכה בהתבוננות הרי נוספת, מציאות כל אין שמלבדו אחד אלא שני

בכך nL·‡¯ומעמיקה BÓÎe .BÊ ‰·‰‡Ï ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰ LÙ� Ìb«∆∆««¬ƒ»»¿«¬»¿∆¿«≈
Â"Ò¯˙ CLÓ‰a Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡85ŒÏÚc , «¿»«ƒ¿»≈∆¿∆¿≈¿«

ÏÚBt ,„Á‡ 'Èe‰c ÔÈ�Ú‰ ‰‚ÈOÓe ‰�È·Ó ˙È˜Ï‡‰ LÙpL È„È¿≈∆∆∆»¡…ƒ¿ƒ»«ƒ»»ƒ¿»¿«»»∆»≈
ÌÈ�t-ÏkŒÏÚ ÔÈ·zL ˙ÈÓ‰a‰ LÙ� ÏÚ Ìb ‰Êהפחות לכל ∆««∆∆««¬ƒ∆»ƒ«»»ƒ

dÏˆ‡ ‚OÓ B�È‡ BÓˆÚ ÔÈ�Ú‰L Û‡ ,Ôk ¯ÓBÏ Á¯Î‰aLוהנפש ∆¿∆¿≈««≈«∆»ƒ¿»«¿≈À»∆¿»

שהיא האלוקית הנפש של ברמה אלוקות ולהשיג להבין מסוגלת לא הבהמית

ולקלוט להבין ומסוגלת יכולה היא מהותה ומעצם ממש ממעל אלוקה חלק

את גם להביא יכולה ומעמיקה ארוכה התבוננות זאת בכל אלוקות, ענייני

להסכים שבהכרח מהבנה המתחייבת במידה לפחות ה' לאהבת הבהמית הנפש

שהקב"ה האלוקית הנפש עם

מלבדו, מציאות ואין אחד הוא

ראויה והשגה הבנה ללא גם

בדבר.

(Â"Ò¯˙ CLÓ‰a) ÛÈÒBÓeƒ¿∆¿≈
LÙpL ÔÂÈÎc ,ÔÈ�Ú „BÚƒ¿»¿≈»∆∆∆
LÙpa ˙LaÏÓ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿À∆∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰,השמש לאור בניגוד ««¬ƒ
התלבשות ללא שמאיר למשל,

האור למקבלי קרובה והתייחסות

מידה באותה מאיר הוא (ולכן

ובמקום המלך בהיכל ממש

את 'ממלאה' הנפש אשפה),

הבהמית הנפש ואת הגוף

בתוכם, ≈«ÔÎÏ,ומלובשת
LÙ�c L‡ ÈÙL¯a¿ƒ¿≈≈¿∆∆

˙È˜Ï‡‰מתעוורת היא כאשר »¡…ƒ
וצימאון בתשוקה ה' באהבת

בוערת אש לרשפי הנמשל גדול

במקורה להיכלל בשאיפה

ÈÏÎ�Â˙באלוקות ˙Ù¯N�ƒ¿∆∆¿ƒ¿≈
זו ‰�LÙבאש Ìb««∆∆

ŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe .˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÓ‰a‰ LÙpL È„È¿≈∆∆∆««¬ƒ
LÙ�c L‡ ÈÙL¯a ˙ÏÏÎ�ƒ¿∆∆¿ƒ¿≈≈¿∆∆

˙È˜Ï‡‰את מאבדת היא וגם »¡…ƒ
מציאותה, ואת «¿CLÓ�ƒיישותה

Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ� Èelbƒ«¬∆≈≈«ƒ
‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»«¬»

˙È˜Ï‡‰ LÙ�cשאצלה ¿∆∆»¡…ƒ
טבעי דבר בעצם היא ה' אהבת

מנפש בשונה מאליו, ומובן

ב"אתכפיא" צורך יש ה' באהבת תתעורר היא שגם שכדי הבהמית

ŒÏÚLו"אתהפכא". ‡Ïel‰‰ CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ‰„B·Ú‰ È„È ¿«¿…»¿∆¿≈«ƒ»∆«¿≈»¬»
ÔÈÓÏÚ e‰leÎaL ¯B‡‰ CLÓ� ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡cהאור ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»∆¿¿»¿ƒ

העולמות בכל מאיר הוא ולכן בעולמות מהתלבשות שמלמעלה האלוקי

,‰ÂLaהוא [ÈÚ‰Ïe¯,כי .˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡ ¿»∆∆¿«¿»ƒ«»»»¿»ƒ
CLÓ‰a ¯‡·Ó ‰Ê ÔÈ�Úc'לגני t¯˜'באתי Ì˙BÁÂ ÌeiÒa Ìb ¿ƒ¿»∆¿…»«∆¿≈«¿ƒ¿»∆∆

˙ÏÏÎ�Â ‰ÏBÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpL ÌL ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a ,È�L≈ƒ¿∆¿≈¿«¿…»»∆∆∆««¬ƒ»¿ƒ¿∆∆
.[˙È˜Ï‡‰ LÙ�„ L‡ ÈtL¯a¿ƒ¿≈≈¿∆∆»∆…ƒ
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dlkלד izeg` ipbl iz`a

È„ÈŒÏÚÂהּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ּדאתּכפיא86מעׂשינּו הענין ׁשעּקר , ¿«¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עֹוד ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר המׁשכת נעׂשה הּגלּות, ּבזמן הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָואתהּפכא
זֹו ּדהמׁשכה והּגּלּוי ּבהעלם, הּוא ׁשעכׁשו אּלא הּמקּדׁש, ּבבית ׁשהיה מּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיֹותר

ּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה יקּים מּמׁש ׁשּבקרֹוב רצֹון ויהי לבא. לעתיד ּובני87יהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּגלי ּובריׁש רמה ּביד יֹוצאים מּמׁש.88יׂשראל ּבקרֹוב יהיה זה וׁשּכל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
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(86.121 הערה שסה ע' לעיל גם וראה רפל"ז. תניא ח.87)ראה יד, 88,874)בשלח ע' ח"ג לקו"ש וראה עה"פ. אונקלוס תרגום

בארוכה. עיי"ש ההילולא, בעל של שמו מרומז בריש דבתיבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚÂ86¯wÚL , ¿«¿≈«¬≈«¬»≈¿∆∆¿««»∆ƒ«
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ÔÈ�Ú‰העלם יש כאשר »ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿««»

ואת הרע את לכופף צורך יש בעולם אלוקות לגלות וכדי אלוקות על והסתר

ואור, לטוב להפכו אף מכן ולאחר ולבטלו wÚ¯החושך ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ�«¬∆«¿»«ƒ«
„BÚ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ
˙È·a ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»»¿≈
ÂLÎÚL ‡l‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆»∆«¿»
עיקר של ההמשכה הגלות בזמן

ÌÏÚ‰a,שכינה ‡e‰¿∆¿≈
BÊ ‰ÎLÓ‰c Èelb‰Âבאופן ¿«ƒ¿«¿»»
כל לעין וניכר ∆¿È‰Èƒ‰גלוי

·e˙kM ‰Ó Ìi˜È LnÓ ·B¯˜aL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ .‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒƒ»∆¿»«»¿À««∆»
e�˙L¯Ùa87בשלח ¯Ó‰פרשת „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ È�·eוכתרגום ¿»»»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»

ÈÏbאונקלוס LÈ¯·e88,ובפרסום B¯˜a·בגלוי ‰È‰È ‰Ê ÏkLÂ ¿≈¿≈¿∆»∆ƒ¿∆¿»
.LnÓ«»
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*zgiy .c"qa
zgiy

.**i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

מוגה בלתי

ÁÈואחרֿכך בעצמו, ניגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק וגם כו'", דורין טי עך גו' נפשי לך "צמאה הניגון ...[ניגנו .
אמר:]

בכללות הנ"ל) הניגון (של התיבות פירוש כולם יודעים :69בוודאי

וכסיל" זקן "מלך שלהיותו הרע, היצר אודות הוא כסיל.70המדובר שפירושו "דורין", נקרא ,

בחסידות כמבואר – ("מארקא") היריד אל נוסע לקנות71והוא אליו שבאים "יריד" כמו הוא כולו שהעולם ַָ
(בתמיה) איקרי" תגרא ריוח) (ללא וזבין "זבון שהרי להרוויח, מנת על ענין72סחורה הוא בנמשל ודוגמתו ,

הכבוד" כסא מתחת "חצובה היא הנשמה לעולם: הנשמה ש"נפש73ירידת בתניא רבינו כדברי מזה, ויתירה ,
ועוסקת ובגוף, הבהמית בנפש ומתלבשת למטה יורדת זו ונשמה ממש", ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית

כדי היא שהירידה היינו, עליה, צורך היא זו ירידה הנה – העולם עניני "שתהאgiexdlבכל מספיק לא שלכן ,

לעולם" כביאתך העולם מן נעלה74יציאתך למקום עליה להיות צריכה אלא איקרי", תגרא וזבין "זבון שהרי ,

הירידה. היתה שממנו מהמקום יותר

במאמר לעיל שנתבאר "ב75וכמו שעלֿידי חיים", מים את76אר ממשיכים למטה) הנשמה ירידת על (דקאי
באת" "מאין ענין שזהו העליון, בגןֿעדן אפילו ב"גנים", .77ה"מעיין"

פשוטות: ובאותיות

" רק היא – הכבוד" כסא מתחת "חצובה שהיא כפי עצמה, מצד עלֿידיwlgהנשמה אך ממעל"; אלקה
הזה" בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה הנה למטה, הנשמה78ירידתה ממלאת שעלֿידיֿזה דכיון ,

מצוה" מצוה "שכר הרי הבורא, ורצון "לאשתאבא79ציווי המצוה, ומצוה התורה נותן עם ומתאחדת שמתחברת ,ְְִֶַָ
דמלכא" חד"80בגופא כולא וקודשאֿבריךֿהוא ש"ישראל באופן ,81.

ז"ל רבותינו שאמרו צדיקים"82וזהו כולם "עמך שהרי ישראל, כל מזה: (ויתירה צדיקים שנקראין40"עתידין (

אלקיכם" בה' הדבקים "אתם הבורא, עם הנברא התאחדות ענין שהוא הקב"ה", של שמו .83על

גדול, היותר והרווח השכר את ב"יריד" מרוויחים הזה" בעולם טובים ומעשים "תשובה שעלֿידי ונמצא,
והגבלות. מדידות מכל למעלה שהוא בעצמו הקב"ה עם ההתאחדות – בליֿגבולי רווח

ËÈלא זה שענין הקב"ה רוצה – געשמאק") גאנצן ("מיטן ועריבות נועם מתוך הרווח את להשיג וכדי .ַַ
דכיסופא" "נהמא של באופן יגיעה.84יהיה ללא מתנה ,

– יב) סעיף (כנ"ל ביעקב ה"עמל" ענין הוא זה שרואהdribidועל שאףֿעלֿפי אחד, כל אצל להיות שצריכה
בחיים" "ובחרת מכלֿמקום, הרע", ואת המות ואת הטוב, ואת החיים "את דרכים, שתי טועה,85לפניו שאינו ,

בדרך וההליכה מהבחירה אותו מעכב זה אין ויגיעה, קשיים עם כרוך הדבר אם וגם החיים, בדרך בוחר אלא
והמצוה. התורה דרך שזוהי בה, שילך הקב"ה שרוצה
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בלה"ק שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו שיחות מכמה תוכן (*

השיחות על (נוסף ואילך 4 ע' יט חוברת חב"ד בבטאון ונדפסו
גם שולבו זו במהדורא כדלקמן). בלקו"ש, ונדפסו באידית שהוגהו
פרטים כמה וכן הנ"ל, חב"ד שבבטאון השיחות מהגהת ענינים כמה

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה
עוו. אלבאני ב585ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ראוד. לראטלאנד ַָבסמיכות
ע'69) חכ"א (תו"מ בסופה זו שנה שמח"ת ליל שיחת גם ראה
.(113

ובפרש"י.70) יג ד, קהלת
ובכ"מ.71) וישב. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
וש"נ.72) (ובפרש"י). ב מ, ב"מ
א.73) קיג, לזח"א בנצו"ז בהנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג

סע"א.74) קז, ב"מ
ע'75) (לעיל פ"ט הב' .(10 ע' (לעיל פ"ו הא' – לגני באתי ד"ה
.(24

טו.76) ד, שה"ש
רפ"ג.77) אבות
מי"ז.78) פ"ד שם
מ"ב.79) שם
ב.80) ריז, זח"א
א.81) עג, זח"ג ראה
רע"ב.82) עה, ב"ב
ספל"ד.83) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
ובכ"מ.84) ע"ד. ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
טוֿיט.85) ל, נצבים

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשמ"ה

"הצלחה רבה בכל עניני הילולא דנשיא דורנו ובתר רישא גופא אזיל האנשים והנשים והטף

כולל ובפרט התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, ביום ההילולא ובשבת קודש להוי' מחר, 

שבת שירה, ובמוצאי שבת

והמשך שלהן ופירותיהן בכל הימים שלאחריהן, 

ויקויים היעוד בספר דוד מלכא משיחא: אל תשקוט קל

וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון על כל הארץ

ובני ישראל יוצאים ביד רמה, 

במהרה בימינו ממש בגאולה האמתית והשלימה. בברכה"

/מקום החתימה/

ובחר . . אזיל: עירובין מא, א. 
האנשים . . והטף: וילך לא, יב. - ואפילו קטני קטנים. 

ובשבת . . מחר: שיעור חומש דיום ההילולא )בשלח טז, כג(.
לגני  באתי  מרד"ה  גם  וכמובן  בכאו"א,  ומעלה   - ופירותיהן  ע"ז(  ו)נוסף  נמשכת  עצמה  הפעולה  והמשך: 

)דההילולא(.
היעוד: תהלים פג, ב. שם, חותמו. 

ובני . . רמה: תחלת פרשת יום ההילולא )בשלח יד, ח(. 
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מוגה בלתי

ÁÈואחרֿכך בעצמו, ניגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק וגם כו'", דורין טי עך גו' נפשי לך "צמאה הניגון ...[ניגנו .
אמר:]

בכללות הנ"ל) הניגון (של התיבות פירוש כולם יודעים :69בוודאי

וכסיל" זקן "מלך שלהיותו הרע, היצר אודות הוא כסיל.70המדובר שפירושו "דורין", נקרא ,

בחסידות כמבואר – ("מארקא") היריד אל נוסע לקנות71והוא אליו שבאים "יריד" כמו הוא כולו שהעולם ַָ
(בתמיה) איקרי" תגרא ריוח) (ללא וזבין "זבון שהרי להרוויח, מנת על ענין72סחורה הוא בנמשל ודוגמתו ,

הכבוד" כסא מתחת "חצובה היא הנשמה לעולם: הנשמה ש"נפש73ירידת בתניא רבינו כדברי מזה, ויתירה ,
ועוסקת ובגוף, הבהמית בנפש ומתלבשת למטה יורדת זו ונשמה ממש", ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית

כדי היא שהירידה היינו, עליה, צורך היא זו ירידה הנה – העולם עניני "שתהאgiexdlבכל מספיק לא שלכן ,

לעולם" כביאתך העולם מן נעלה74יציאתך למקום עליה להיות צריכה אלא איקרי", תגרא וזבין "זבון שהרי ,

הירידה. היתה שממנו מהמקום יותר

במאמר לעיל שנתבאר "ב75וכמו שעלֿידי חיים", מים את76אר ממשיכים למטה) הנשמה ירידת על (דקאי
באת" "מאין ענין שזהו העליון, בגןֿעדן אפילו ב"גנים", .77ה"מעיין"

פשוטות: ובאותיות

" רק היא – הכבוד" כסא מתחת "חצובה שהיא כפי עצמה, מצד עלֿידיwlgהנשמה אך ממעל"; אלקה
הזה" בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה הנה למטה, הנשמה78ירידתה ממלאת שעלֿידיֿזה דכיון ,

מצוה" מצוה "שכר הרי הבורא, ורצון "לאשתאבא79ציווי המצוה, ומצוה התורה נותן עם ומתאחדת שמתחברת ,ְְִֶַָ
דמלכא" חד"80בגופא כולא וקודשאֿבריךֿהוא ש"ישראל באופן ,81.

ז"ל רבותינו שאמרו צדיקים"82וזהו כולם "עמך שהרי ישראל, כל מזה: (ויתירה צדיקים שנקראין40"עתידין (

אלקיכם" בה' הדבקים "אתם הבורא, עם הנברא התאחדות ענין שהוא הקב"ה", של שמו .83על

גדול, היותר והרווח השכר את ב"יריד" מרוויחים הזה" בעולם טובים ומעשים "תשובה שעלֿידי ונמצא,
והגבלות. מדידות מכל למעלה שהוא בעצמו הקב"ה עם ההתאחדות – בליֿגבולי רווח

ËÈלא זה שענין הקב"ה רוצה – געשמאק") גאנצן ("מיטן ועריבות נועם מתוך הרווח את להשיג וכדי .ַַ
דכיסופא" "נהמא של באופן יגיעה.84יהיה ללא מתנה ,

– יב) סעיף (כנ"ל ביעקב ה"עמל" ענין הוא זה שרואהdribidועל שאףֿעלֿפי אחד, כל אצל להיות שצריכה
בחיים" "ובחרת מכלֿמקום, הרע", ואת המות ואת הטוב, ואת החיים "את דרכים, שתי טועה,85לפניו שאינו ,

בדרך וההליכה מהבחירה אותו מעכב זה אין ויגיעה, קשיים עם כרוך הדבר אם וגם החיים, בדרך בוחר אלא
והמצוה. התורה דרך שזוהי בה, שילך הקב"ה שרוצה
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בלה"ק שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו שיחות מכמה תוכן (*

השיחות על (נוסף ואילך 4 ע' יט חוברת חב"ד בבטאון ונדפסו
גם שולבו זו במהדורא כדלקמן). בלקו"ש, ונדפסו באידית שהוגהו
פרטים כמה וכן הנ"ל, חב"ד שבבטאון השיחות מהגהת ענינים כמה

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה
עוו. אלבאני ב585ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ראוד. לראטלאנד ַָבסמיכות
ע'69) חכ"א (תו"מ בסופה זו שנה שמח"ת ליל שיחת גם ראה
.(113

ובפרש"י.70) יג ד, קהלת
ובכ"מ.71) וישב. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
וש"נ.72) (ובפרש"י). ב מ, ב"מ
א.73) קיג, לזח"א בנצו"ז בהנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג

סע"א.74) קז, ב"מ
ע'75) (לעיל פ"ט הב' .(10 ע' (לעיל פ"ו הא' – לגני באתי ד"ה
.(24

טו.76) ד, שה"ש
רפ"ג.77) אבות
מי"ז.78) פ"ד שם
מ"ב.79) שם
ב.80) ריז, זח"א
א.81) עג, זח"ג ראה
רע"ב.82) עה, ב"ב
ספל"ד.83) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
ובכ"מ.84) ע"ד. ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
טוֿיט.85) ל, נצבים
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יהיה לא בלבד, טוב רק יהיה אם (שהרי כן לעשות שלא אותו ויפתה שיסית מישהו להיות צריך זה ובשביל
שזהו – יגיעה) של rxdענין xvidלציית שלא הכוחות את בעצמו ימצא שהאדם כדי האדם, את ומפתה שמסית ,

המצוות. וקיום התורה בלימוד הישר, בדרך יבחר הרע, היצר של טענותיו ולמרות לו,

בזהר איתא – הרע? היצר כוונת בחסידות86מהי רוצה87ומובא בעצמו הרע `eilשהיצר ernyi `lyכיון ,

הקשיים, על הבט שמבלי יהודי, של מעלתו את לגלות כדי – נברא שבשבילה האמיתית המטרה את יודע שהוא
עבודתו נעשתה שעלֿידו כיון – שכרו את הרע היצר גם מקבל ואז לעשות; עליו מצווה שהקב"ה מה הוא עושה

יגיעתו. עלֿידי אלא דכיסופא", "נהמא של בדרך לא יהודי של

אזי – הדרך את ועבר ופגם הרע, להיצר ששומע מי אבל הרע; היצר אל שומעים לא כאשר – זה וכל
היצר וגם הלאֿנכונה; בדרך הלך אלא בחיים", "ובחרת הציווי את קיים לא עצמו הוא בשתים: הוא החסרון
עוד הוא אלא ליהודי, טובה באה שעלֿידו כך על שכר יקבל שלא בלבד זו לא שהרי ממנו, מרוצה אינו הרע

שכתוב כמו בעולם, תקלה שמביא ענין בכל כמו "פסק"... נכשל88יקבל שבגללה מפני תהרוגו", הבהמה "ואת
יהודי.

שהאדם באופן האדם את מסית כאשר בשלמא הרע: היצר עם הטיעון rneyוזהו epi`חכמה זו הרי – אליו
דבר של ובסופו מלאכתו, עושה כאשר אבל מארקּו"rneyגדולה; שה"דורין בלבד זו לא הרי – אליו ַהאדם

שעלֿידו כך על "פסק" שיקבל אדרבה, אלא מאומה), מרוויח אינו שהאדם לכך (נוסף מאומה מרוויח אינו
בעולם. תקלה באה

Î:"'כו דורין טי עך . . נפשי לך "צמאה הניגון תוכן וזהו .
של ברגש יתעורר שיהודי – היא הרע היצר של פעולתו כיוןoe`nvתכלית נפשי"), לך ("צמאה להקב"ה

מים" בלי ועיף ציה "בארץ בתניא89שנמצא וכמבואר כזכיות"90, לו נעשו ש"זדונות הטעם "הואיל91שזהו ,

כו'". עז ביתר . . וציה עיפה כארץ לה' נפשו ש"צמאה באופן זו", רבה לאהבה בא ועלֿידיֿזה

מארקּו" ל"דורין אין שוב – בשרי" לך כמה נפשי לך ד"צמאה לדרגא כבר הגיע שיהודי לאחרי כן, ַואם
בין מחלוקת לעשות סווארקא", "ראביש אלא אינה פעולתו ואז שלו... את כבר עשה שהוא כיון להתערב, ַָָמה

שבשמים. לאביהם ישראל

כן? עושה זאת בכל הרע שהיצר לכך הסיבה מהי

המבואר עלֿדרך זה –92הרי הרע" ביצר לפניך שחטאנו חטא "על חטא", ב"על שאומרים הנוסח בפירוש
הקושיא עצמו93כידוע הרע שהיצר לפעמים שיש – זה? חטא של יחודו ומהו הרע, ביצר הם החטאים כל הרי :

שהיצר ממה יותר רחמנאֿליצלן, הרע, היצר את מגרה שהאדם אלא שלו, את כבר עשה הוא בכך, רוצה אינו
עצמו! מצד רוצה הרע

במאמר לעיל שנתבאר מה גם "94וזהו ארץ"lerבענין שהוא95דרך באופן זה הרי שלפעמים דייקא, עול ,

lkyd jtidמצד ואףֿעלֿפיֿכן, לעצמו, רעה וגורם שטות עושה שהוא לו אומר הבהמי שכלו שאפילו היינו, ,

פרעה" לב "ויכבד שכתוב כמו – שבלבו לזאת"96הכבדות גם לבו שת ל"פרעה"97"ולא בנוגע ועלֿדרךֿזה ,
חפץ אינו עצמו מצד הרע היצר כאשר גם הבורא, רצון היפך לעשות הרע היצר את מגרה הוא הרי – שבלבו

בכך.

יש תאוותו, שמילא לאחרי הנה תאוותו, את ומילא ונכשל בנסיון לעמוד יכול אינו שכאשר שרואים וכפי
של רגש oevxלו zeriay jtidבספרים ענין98[כדאיתא או מצוה של ענין הוא מסויים דבר אם לידע שה"בחינה"
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א.86) קסג, ח"ב
ובכ"מ.87) ספכ"ט. ספ"ט. תניא
ובפירש"י.88) טו כ, קדושים
ב.89) סג, תהלים
פ"ז.90)
ב.91) פו, יומא
ועוד.92) שנח. ע' חכ"א ר. ע' חי"ב אג"ק גם ראה

(93.230 ע' ריש ח"ח תו"מ גם וראה סע"א. סח, של"ה ראה
ע'94) (לעיל פ"ה הב' .(8 ע' (לעיל פ"ג הא' – לגני באתי ד"ה
.(20

מ"ה.95) פ"ג אבות
ז.96) ט, וארא
כג.97) ז, שם
(98.147 ע' ח"ח תו"מ גם וראה פכ"ה. מוסר שבט ראה
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בעבירה], והפכו רצון, שביעת של רגש לו יש מצוה עשיית שלאחרי המעשה, לאחר האדם רגש היא, עבירה, של
אליו. ששמעו מכך מרוצה אינו עצמו הרע היצר שאפילו כיון

בשרי", לך כמה נפשי לך ד"צמאה הענין כבר שישנו שכיון – (ניגון) שמחה מתוך – שטוענים מה וזהו
לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא הענין להיות כבר צריך שכתוב99אזי כמו לבבך",100, בכל אלקיך ה' את "ואהבת

יצריך" לצד101"בשני השייכים ענינים יעשה שלא סווארקא", "ראביש יהיה לא הרע שהיצר בלבד זו שלא –ַָָ
בדברי (כמבואר מצוותֿעשה לכל היסוד שהיא ה', באהבת מסייע להיות שיהפוך אדרבה, אלא השמאלי,

לאֿתעשה102הרמב"ם מצוות לכל היסוד שהיא ה', יראת מצות גם כולל היא103), ה' אהבת שכאשר ונמצא, ,
במותר עצמך ד"קדש הענין גם נכלל שבזה מצוות, תרי"ג כל בקיום הרע היצר גם מסייע אזי – יצריך" "בשני

דעהו"104לך" דרכיך ד"בכל העבודה וכללות ,105.

‡Îהבעלֿשםֿטוב כפירוש חזיתיך", בקודש "כן שיהיה זוכים ואז חזיתיך":106. בקודש "הלואי
בארץ גו' נפשי לך ש"צמאה "בקודשכשם כאשר גם יעמדו וכליון, מרוצה צמאון, באותו הנה ועיף", ציה

את דעה הארץ ו"מלאה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את המקווה היעוד בקרוב יקויים כאשר – חזיתיך"
גופא107הוי'" בקדושה חיל", אל "מחיל לדרגא, מדרגא לילך רצוא של בתנועה יעמדו שאז ,108,

שהם דרגות ישנן גופא שבקדושה לפי jxraוהיינו, `lyשל לאופן עד ביותר, גדול צמאון דרוש ובמילא ,
מאדך" "בכל ענין שזהו מהכלים, שעה,100יציאה אותה לפי שלך מאד ,

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות – מטה למטה עד אחרֿכך ממשיכים זה ורצוא

***

·Ïלפני... בשיחה161. אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר – חצר"ת פסח של אחרון – שנה להפטרת162עשרים בנוגע
זו .163שבת

היא שירה דשבת ההפטרה מדוע פעם, הקשה הזקן, רבנו – שזקנו צדק', ה'צמח – אביֿזקנו בשם וסיפר
דבורה" "ותשר ישנה164דוקא בשלח בפרשת פסח. של דשביעי ההפטרה כמו דוד, שירת ולא אשה, שירת ,

גו'" משה ישיר "אז האנשים: כל165שירת ותצאן בידה התוף את גו' מרים "ותקח הנשים: שירת גם וישנה ,
גאה" גאה כי לה' שירו מרים להם ותען ובמחולות, בתופים גו' דוקא166הנשים היא ההפטרה איפוא מדוע .

דבורה"? "ותשר אשה, בשירת

והלכו ממצרים יצאו ישראל בני שכאשר וסיים, הנ"ל), בשיחה (נדפס ארוך סיפור הזקן רבנו סיפר זה ועל
ביבשה" הים ולכן167"בתוך בשמחה. ובמחולות", "בתופים גם אבל שירה, הנשים גם אמרו שירה, ואמרו

העפר" מן היה ("הכל דבורה" "ותשר היא שירה דשבת המלכות).168ההפטרה ספירת ,

‚Ïשירת כמו בשמחה היתה לא – האנשים – ישראל ובני משה ששרו השירה מדוע מובן: אינו ולכאורה .
הנשים? וכל מרים

להרגיש אופן בשום איֿאפשר צער, ובלי יגיעה בלי דבר מקבלים כאשר כי, בפשטות, – לזה הטעם אלא
אגרא" צערא ו"לפום קשות. מלחמות ועברו רבה יגיעה זה בענין שהשקיעו בשעה כמו השמחה, אותה :169את

לאחריֿזה. השמחה תגדל כן – לכן קודם והצער היגיעה שיגדלו ככל
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בעבירה], והפכו רצון, שביעת של רגש לו יש מצוה עשיית שלאחרי המעשה, לאחר האדם רגש היא, עבירה, של
אליו. ששמעו מכך מרוצה אינו עצמו הרע היצר שאפילו כיון

בשרי", לך כמה נפשי לך ד"צמאה הענין כבר שישנו שכיון – (ניגון) שמחה מתוך – שטוענים מה וזהו
לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא הענין להיות כבר צריך שכתוב99אזי כמו לבבך",100, בכל אלקיך ה' את "ואהבת

יצריך" לצד101"בשני השייכים ענינים יעשה שלא סווארקא", "ראביש יהיה לא הרע שהיצר בלבד זו שלא –ַָָ
בדברי (כמבואר מצוותֿעשה לכל היסוד שהיא ה', באהבת מסייע להיות שיהפוך אדרבה, אלא השמאלי,

לאֿתעשה102הרמב"ם מצוות לכל היסוד שהיא ה', יראת מצות גם כולל היא103), ה' אהבת שכאשר ונמצא, ,
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דעהו"104לך" דרכיך ד"בכל העבודה וכללות ,105.

‡Îהבעלֿשםֿטוב כפירוש חזיתיך", בקודש "כן שיהיה זוכים ואז חזיתיך":106. בקודש "הלואי
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את דעה הארץ ו"מלאה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את המקווה היעוד בקרוב יקויים כאשר – חזיתיך"
גופא107הוי'" בקדושה חיל", אל "מחיל לדרגא, מדרגא לילך רצוא של בתנועה יעמדו שאז ,108,

שהם דרגות ישנן גופא שבקדושה לפי jxraוהיינו, `lyשל לאופן עד ביותר, גדול צמאון דרוש ובמילא ,
מאדך" "בכל ענין שזהו מהכלים, שעה,100יציאה אותה לפי שלך מאד ,

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות – מטה למטה עד אחרֿכך ממשיכים זה ורצוא

***

·Ïלפני... בשיחה161. אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר – חצר"ת פסח של אחרון – שנה להפטרת162עשרים בנוגע
זו .163שבת

היא שירה דשבת ההפטרה מדוע פעם, הקשה הזקן, רבנו – שזקנו צדק', ה'צמח – אביֿזקנו בשם וסיפר
דבורה" "ותשר ישנה164דוקא בשלח בפרשת פסח. של דשביעי ההפטרה כמו דוד, שירת ולא אשה, שירת ,

גו'" משה ישיר "אז האנשים: כל165שירת ותצאן בידה התוף את גו' מרים "ותקח הנשים: שירת גם וישנה ,
גאה" גאה כי לה' שירו מרים להם ותען ובמחולות, בתופים גו' דוקא166הנשים היא ההפטרה איפוא מדוע .

דבורה"? "ותשר אשה, בשירת

והלכו ממצרים יצאו ישראל בני שכאשר וסיים, הנ"ל), בשיחה (נדפס ארוך סיפור הזקן רבנו סיפר זה ועל
ביבשה" הים ולכן167"בתוך בשמחה. ובמחולות", "בתופים גם אבל שירה, הנשים גם אמרו שירה, ואמרו
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רבנו משה הנה – מצרים מארץ יצאו והם בים, טבעו והמצריים שפרעה בגלל שירה שרו שישראל בשעה
ישראל. נשי וכל מרים כמו כזו שמחה בזה להרגיש יכולים היו לא בישראל האנשים וכל

"כל – היתה ביותר הקשה והגזירה מרים. לידת לאחר באו ביותר, הרעות והגזירות מצרים, גלות קושי כי,
תשליכוהו" היאורה הילוד .170הבן

עבודתם כל את בשדה עבודה ובכל ובלבנים "בחומר עבדו ישראל כשבני לכן, קודם שהיו הקשיים כל –

בפרך" בהם עבדו –171אשר היאור אל הנולדים ילדים השלכת של הגזירה לחומרת הגיעו לא ,

ז"ל חכמינו שמספרים ישראל.172וכפי ילדי בדם ירחץ שפרעה הגזירה גם לאחריֿזה היתה –

איבער") ("לעבט "חיה" זאת היתהm`dכל וגזירותיו, מפרעה נפטרו כאשר גם ולכן, האב. מאשר יותר
האנשים. משמחת יותר הרבה גדולה ישראל נשי שמחת

„Ï"ובמחולות "בתופים והשמחה השירה אודות מצרים, יציאת של הסיפור גם וכך – בתורה הסיפורים כל .
דורנו. על גם הדורות, כל על הוראה הם – ישראל ונשי מרים של

"ותצאן בפסוק: מרומז גם זה אחרי`dixgהנשיםlkוענין הולכות הדורות כל סוף עד ישראל נשי כל – "

בים". רמה ורוכבו סוס גאה גאה כי לה' "שירו ואומרות: מרים

שנלחמיםאלקו הקדושה, היפך שהם דברים ואילו הימנו, למעלה שאין למעלה גאה", "גאה – וקדושה ת
" אלא למטה, סתם לא הים. בתחתית עמוק בים", "רמה – ורוכבו" "סוס חזקהdnxבקדושה, זריקה בים",

הימנו. למטה שאין תחתון הים, תוך אל ביותר

‰Ïפעם דובר כבר בכל173. יש – ותוכנה שנקודתה תשליכוהו", היאורה הילוד הבן ד"כל הגזירה אודות
ובמדינתנו. בדורנו גם מדינה, ובכל דור

בא אזי – והמצוות התורה בדרך לחנכו מיד מתחילים היהודי החיים סדר ועלֿפי יהודי, ילד שנולד בשעה
שבבוא ילד, עתה נולד וטוען: המדינה, של בעלֿהבית'שקייט") ("די השלטת ההנהגה דהיינו מצרים, מלך פרעה
והפרנסה המזון (כל פרנסה הנותן בנהר להשליכו יש מילדותו כבר ולכן הבית, פרנסת לספק ויצטרך יינשא הזמן

בנהר. ויטבע שיטבול הנילוס), נהר – ביאור תלוי היה מצרים של

ה"בנק" שבו ("סאנדעי"), ראשון" "יום ישנו "פרעה", עונה כך, על – ומצוות? תורה עם יהיה מה מאי, ָאלא
אבל הבלים, ולשאר ("מּואוי") ל"סרט" הילד את לגרור יש שלפניֿזה בלילה – וכו'. סגורות החנויות ִסגור,
ל"סאנדעיֿסקול" ילך שהילד להם איכפת לא בצהריים, שתיםֿעשרה עד לישון רוצים שההורים מכיון ָבבוקר,
ולהיות במנוחה, לישון יוכלו ההורים, הם, ואילו וחומש... "עברי" אפילו אלא ולרקוד, לשיר רק ולא שם, וילמד

ברוחניות. עמוקה בשינה שקועים

ו"ּבייסּבאל"... "סרטים" ה"טעלעוויזיא", עלֿידי הילד את יפטמו אחריֿהצהריים, אחת בשעה – ָלאחרֿמכן
פרנסה. נותן שלדעתם הנילוס, בנהר –

בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן שהוא הקב"ה, עם מילדותו, כבר הילד, את לקשר הצורך תמורת
ומנוחה, כבוד של באופן וברחמים",

הגויים אצל אם אפילו שכן, פרנסה, להשיג יהודי של היחידה הדרך היא הקב"ה) עם (ההתקשרות שזו –

"ואתם נאמר בישראל הרי הנילוס, נהר בחוקי הפרנסה אלקיכםmiwacdתלויה היום",miigבהוי' כולכם
עלֿידיֿ הקב"ה, עם עצמם מקשרים שישראל ש"מאןdfעלֿידיֿזה כיון פרנסה, גם להם יש ועלֿידיֿזה הם, חיים

מזוני" יהיב חיי –174דיהיב ולבניו לאשתו לו פרנסה, גם נותן חיים, הנותן הקב"ה, :

במובן מחייהם גם אלא הרוחניים, מחייהם רק לא אותם שמנתק הנהר, אל הילדים את משליכים זאת, תמורת
הקב"ה. עם ההתקשרות עלֿידי היא ולהתפרנס לחיות ישראל של היחידה הדרך כאמור, שהרי, הפשוט,
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יד.171) שם,
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ואילך.173) 228 ע' חי"א תו"מ ואילך. 112 ע' ח"א לקו"ש ראה
ועוד.

ב.174) ח, תענית – חז"ל לשון ע"פ
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ÂÏלחומרת הגיעו לא הקודמות הגזירות כל מצרים, גלות שהיא מתןֿתורה, קודם שהיתה שבגלות וכשם .
על מטיל הרע שהיצר הגזירות שכל הנוכחית, בגלות גם כן – תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל הגזירה

קטנים. ילדים על מטיל הרע שהיצר הגזירה לחומרת מגיעים אינם מבוגרים, אנשים
הסמוך, בבית שגרה מהשכנה הטובים", מ"הידידים מתפעלים לא מ"פרעה", מתפעלים לא כאשר אבל,
תורה שנים, אלפי שלושת בת שהיא תורה, לומדים ששם לישיבה, לחדר, בנך את שולחת הנך כיצד הטוענת:
אני"... ל"מודה בבוקר "עיתון" היה לא ואפילו "טלפון", "רדיו", היה לא שעדיין בזמן שממה, במדבר שניתנה

("טווענטיעט העשרים" ב"מאה בעמדנו עתה, אבל כזה. חינוך עם לחיות אפשר היה – היא טוענת – בעבר
"מיושנים". להשאר איֿאפשר – ו"תרבות" ל"קידמה" שזכינו לאחר סענטורי"),

לצדקה רב ממון יתן שבנך ורצונך הואיל וטוען: קדושה, של בלבוש "פרעה" מתלבש לפעמים מזו, יתירה
כל כמו שיהיה עשי הפרנסה, נהר אל אותו השליכי ולכן "גביר", שיהיה להבטיח עליך בפרט, ולישיבות בכלל

המה" להוי' לא "אשר וה"מייקל'ס", וחדרים.175ה"דזשאן'ס" ישיבות עבור כסף שיתן לקוות תוכלי ואז , ַ

– תועלת. שום מזה אין ליהודים ואילו מזה. מתפרנס "פרעה" שרק רואים אנו לפועל –

לא עבירה, לעשות ויצווה יבוא שאם שבידעו אלא "פרעה", מאותו באה זו שגזירה האמת, את לדעת ָיש
לממון וזקוק גדולה ישיבה לו שיש ואומר זוּפעצע"), זיידענע ("א משי של באיצטלא הוא מתלבש לו, ַישמעו

יש לבנות ביכולתו יהיה ואז ול"סאנדעיֿסקול", ל"ּפאבליקֿסקול" הילדים את למסור יש ולכן יבהלהחזקתה, ָָ
" עבור "...mik`lnגדולה

פן – לו נתחכמה "הבה שאומר מה"קלוגינקער" מ"פרעה", באה זו שעצה מועד בעוד מבחינים כאשר
יפרוץ"176ירבה" וכן ירבה ש"כן – היא האמת אבל ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר שלא177(כ"ק שרוצה ממי ,(

דישראל, מהגופים גם ועלֿידיֿזה ישראל, מנשמות מיהדות, רחמנאֿליצלן, ופליט, שריד ישאר

שנים, שבע שנים, חמש בגיל "תכליתים" לחפש מפסיקים הגזירה, את לבטל יהודי בתוקף ומתמסרים
בהקב"ה, ובטחון אמונה מתוך ועומדים שנים, שמונהֿעשרה או שנים שלושֿעשרה

של "יחידו "יחיד", ולא "רבות" שהן כיון תועלת, מביאות שאינן (כלומר איש" בלב מחשבות "רבות כי
תקום" היא הוי' "ועצת אלא178עולם"), בשמים רק לא בעלֿהבית הוא שהקב"ה כיון יחיד), לשון – ("היא"

וילדיה, בעלה עם היא, נמצאת שבו במקום בארץ, גם

היא שגם שכנתה, על פועלת היא – אדרבה אלא משכנתה, מתפעלת שאינה בלבד זו לא – זאת ּבידעּה ְְָָהרי
במהרה צדקנו, משיח לקראת שילכו ישראל, ילדי אלפי עשרות מעמידים וכך "פרעה", מידי ילדיה את תציל

בימינו.

ÊÏיותר הרבה גדולה הנשים שמחת היתה ומרים, רבינו משה בזמן מפרעה, שנפטרו בשעה שאז, וכשם .
גזירת שהן עתה, גם הוא כן – האבות מאשר יותר האמהות "חיו" הגזירה את שגם כיון האנשים, משמחת

ישראל. נשי אצל יותר מורגשות מהגזירה, כשנפטרים שבאה השמחה גם ובמילא פרעה,
כלֿכך מתמסר אינו אז גם – בבית שנמצא בזמן ואפילו בבית, הבעל נמצא לא – היום של הגדול בחלקו

האשה. כמו הילדים לחינוך

שיבוא טובה" "ידידות צורה ובאיזו שיהיה, ככל מוסתר בפרעה, שלוחמת זו היא היהודיה, האשה לאידך,
אליה,

בים". רמה – ורוכבו סוס (וההיפך) גאה "גאה – ויהדות) (תורה ש"הוי'" לכך ותביא שתנצח, מובטח ואז
לומר שיכולים כיון התורה, קבלת פרשת יתרו, לפרשת עוברים וכך ובמחולות, בתופים בשמחה, נעשה זה וענין
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ב.179) ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר ראה
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ÂÏלחומרת הגיעו לא הקודמות הגזירות כל מצרים, גלות שהיא מתןֿתורה, קודם שהיתה שבגלות וכשם .
על מטיל הרע שהיצר הגזירות שכל הנוכחית, בגלות גם כן – תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל הגזירה

קטנים. ילדים על מטיל הרע שהיצר הגזירה לחומרת מגיעים אינם מבוגרים, אנשים
הסמוך, בבית שגרה מהשכנה הטובים", מ"הידידים מתפעלים לא מ"פרעה", מתפעלים לא כאשר אבל,
תורה שנים, אלפי שלושת בת שהיא תורה, לומדים ששם לישיבה, לחדר, בנך את שולחת הנך כיצד הטוענת:
אני"... ל"מודה בבוקר "עיתון" היה לא ואפילו "טלפון", "רדיו", היה לא שעדיין בזמן שממה, במדבר שניתנה

("טווענטיעט העשרים" ב"מאה בעמדנו עתה, אבל כזה. חינוך עם לחיות אפשר היה – היא טוענת – בעבר
"מיושנים". להשאר איֿאפשר – ו"תרבות" ל"קידמה" שזכינו לאחר סענטורי"),

לצדקה רב ממון יתן שבנך ורצונך הואיל וטוען: קדושה, של בלבוש "פרעה" מתלבש לפעמים מזו, יתירה
כל כמו שיהיה עשי הפרנסה, נהר אל אותו השליכי ולכן "גביר", שיהיה להבטיח עליך בפרט, ולישיבות בכלל

המה" להוי' לא "אשר וה"מייקל'ס", וחדרים.175ה"דזשאן'ס" ישיבות עבור כסף שיתן לקוות תוכלי ואז , ַ

– תועלת. שום מזה אין ליהודים ואילו מזה. מתפרנס "פרעה" שרק רואים אנו לפועל –

לא עבירה, לעשות ויצווה יבוא שאם שבידעו אלא "פרעה", מאותו באה זו שגזירה האמת, את לדעת ָיש
לממון וזקוק גדולה ישיבה לו שיש ואומר זוּפעצע"), זיידענע ("א משי של באיצטלא הוא מתלבש לו, ַישמעו

יש לבנות ביכולתו יהיה ואז ול"סאנדעיֿסקול", ל"ּפאבליקֿסקול" הילדים את למסור יש ולכן יבהלהחזקתה, ָָ
" עבור "...mik`lnגדולה

פן – לו נתחכמה "הבה שאומר מה"קלוגינקער" מ"פרעה", באה זו שעצה מועד בעוד מבחינים כאשר
יפרוץ"176ירבה" וכן ירבה ש"כן – היא האמת אבל ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר שלא177(כ"ק שרוצה ממי ,(

דישראל, מהגופים גם ועלֿידיֿזה ישראל, מנשמות מיהדות, רחמנאֿליצלן, ופליט, שריד ישאר

שנים, שבע שנים, חמש בגיל "תכליתים" לחפש מפסיקים הגזירה, את לבטל יהודי בתוקף ומתמסרים
בהקב"ה, ובטחון אמונה מתוך ועומדים שנים, שמונהֿעשרה או שנים שלושֿעשרה

של "יחידו "יחיד", ולא "רבות" שהן כיון תועלת, מביאות שאינן (כלומר איש" בלב מחשבות "רבות כי
תקום" היא הוי' "ועצת אלא178עולם"), בשמים רק לא בעלֿהבית הוא שהקב"ה כיון יחיד), לשון – ("היא"

וילדיה, בעלה עם היא, נמצאת שבו במקום בארץ, גם

היא שגם שכנתה, על פועלת היא – אדרבה אלא משכנתה, מתפעלת שאינה בלבד זו לא – זאת ּבידעּה ְְָָהרי
במהרה צדקנו, משיח לקראת שילכו ישראל, ילדי אלפי עשרות מעמידים וכך "פרעה", מידי ילדיה את תציל

בימינו.

ÊÏיותר הרבה גדולה הנשים שמחת היתה ומרים, רבינו משה בזמן מפרעה, שנפטרו בשעה שאז, וכשם .
גזירת שהן עתה, גם הוא כן – האבות מאשר יותר האמהות "חיו" הגזירה את שגם כיון האנשים, משמחת

ישראל. נשי אצל יותר מורגשות מהגזירה, כשנפטרים שבאה השמחה גם ובמילא פרעה,
כלֿכך מתמסר אינו אז גם – בבית שנמצא בזמן ואפילו בבית, הבעל נמצא לא – היום של הגדול בחלקו

האשה. כמו הילדים לחינוך

שיבוא טובה" "ידידות צורה ובאיזו שיהיה, ככל מוסתר בפרעה, שלוחמת זו היא היהודיה, האשה לאידך,
אליה,

בים". רמה – ורוכבו סוס (וההיפך) גאה "גאה – ויהדות) (תורה ש"הוי'" לכך ותביא שתנצח, מובטח ואז
לומר שיכולים כיון התורה, קבלת פרשת יתרו, לפרשת עוברים וכך ובמחולות, בתופים בשמחה, נעשה זה וענין
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ÁÏבמדרש שכתוב מה כן גם יובן ובזה לשון180. מובן אינו דלכאורה – מרים" להם "ותען הפסוק על
"mdl" לומר לו היה לנשים והרי זכר, לשון שהוא ,"odl?"

אמר שירה. לומר המלאכים גם רצו שירה, ואמרו בים עברו ישראל בני שכאשר המדרש, מספר כך על
שירה. אתם תאמרו לאחריֿזה ורק שירה, ישראל יאמרו תחלה למלאכים: הקב"ה

" הלשון המדרש מבאר ועלֿפיֿזה –xiyi" אלא עבר, לשון "שר" לא שהיהxiyiמשה", כיון ציווי, לשון "

– המלאכים. ולאחריֿזה ישראל", ובני משה "ישיר מהקב"ה: ציווי זה

הדרך, את פינינו ישראל ובני משה עבור המלאכים: שוב טענו שירה, אמרו והנשים מרים כאשר כן, לאחרי
שירה אנו נאמר עתה, אחרת,iptlאבל לדעה אבל השירה, להקדים למלאכים הניחו במדרש, אחת לדעה הנשים.

המלאכים. לשירת קדמה הנשים שירת גם המדרש, מסיים

לומר המלאכים יכלו לא – הנשים לשירת המתינו לא שהמלאכים במדרש, דעתך" ה"סלקא לפי גם אבל,
"ותען וזהו רשות. להם נתנה שמרים עד למלאכיםmdlשירה רשות נתנה שמרים – זכר לשון "להם" מרים",

שירה. לומר

בעולמות גם אלא התחתונים בעולמות רק לא נוגעת שהיא הנשים, שירת מעלת גודל את רואים מכאן גם
המלאכים משירת ונעלית קודמת שירתן .181העליונים.

ËÏולא מהנילוס לא מפרעה, לא – לחשוש ממה שאין מישראל, ואחת אחד לכל הוראה הוא לעיל האמור .

רק אם עםמהגזירות. מצרים, מלך פרעה שם ושיהיה במצרים, להימצא יכולים – אמיתי יהודי בתוקף הולכים
שתביא הדרך שהיא התורה, בדרך ילדיו את יוליך הוא לילדיו: כלל שייך זה אין ואףֿעלֿפיֿכן הגזירות, כל

הזה. בעולם חיים גם אלא הבא בעולם חיים רק לא החיים, אל אותם
אלקי ואנוהו אֿלי "זה לומר: יוכלו שבה בדרך ילדיו את יוליך באותה182וארוממנהו"`iaהוא ילכו הם ,

הוריהם. הולכים שבה הדרך

מהילדים. לקבל שיכולים האמיתית ה'נחת' זוהי והרי

השירה בהמשך שאומרים כפי – השלישי183ואז המקדש בית לבנין שזוכים נחלתך", בהר ותטעמו "תביאמו :
בימינו. במהרה

במדרש שכתוב כמו מזו, ל"תביאמו184ויתירה המתין לא שהקב"ה המקום", לפני ישראל של חיבתם "למדת :
"ועשו אמר: במדבר בהיותם עוד אלא עולמים, בית המקדש, בית דהיינו נחלתך", בהר מקדש185ותטעמו לי

בתוכם" .186ושכנתי

מהגזירות, יתפעלו שלא עלֿידיֿזה הנה המשיח, ביאת עד שנותרו ספורים ימים שבאותם עתה, הוא וכן
הוי'" ברך "זרע וכיון187ויעמידו יהודי, בית בכל ישכון שהקב"ה בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו יקויים –

מבנים אמיתית ונחת בהרחבה, בריאות בהרחבה, פרנסה שם שתהיה מאליו מובן הרי שם, שוכן שהקב"ה
טובות. ושנים ימים לאורך ומבניֿבנים

לחיים]. יאמרו אלו, אמות בד' שנמצאים והתלמידים, המלמדים העסקנים, שכל הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

‰Ó:(שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות ...(בסיום .
בסמיכות תתחיל וההוספה המצוות, ובקיום התורה בלימוד הוספה שתביא היא ההתוועדות תכלית

להתוועדות.
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רמ).180) (אות עה"פ תו"ש וראה יג. בשלח (באבער) ָתנחומא
וש"נ.

ואילך):181) רעט ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט י"ד מכתב גם ראה
כו'". העבר דמוצש"ק בהתוועדות גם "וכמדובר

ב.182) טו, בשלח

יז.183) שם,
טז.184) פ"ב, במדב"ר
ח.185) כה, תרומה
ובפרש"י.186) ב סב, כתובות ראה
ט.187) סא, ישעי'

החשך בעחוד חמ

glya zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ˘È

הציוויים בתורה מוזכרים שבה הראשונה הפעם

שבת של למן1והדינים בקשר בפרשתנו, כיון2היא .

תוכני קשר שיש מובן מלא, הוא התורה עניני בכל שהדיוק

שבת. לבין המן בין

הרס"ג בשם המובא מן גם נלמד זה שכאשר3דבר ,

רחוקה (בדרך בשבת יש4נמצאים פרשה איזו יודעים ואין (

המן. פרשת את לקרוא יש זו, בשבת לקרוא

נאמר זאת בכל מן, יורד לא שבשבת למרות ועוד:

ימי5בזוהר בששת המן ירידת על למעלה שהברכה ,

במכילתא גם שכתוב כפי בשבת, היתה "ברכו6השבוע –

.7במן"

הקשר מהו להבין: אפוא, שבת8יש, לבין המן ?9בין

אלא, ניכר, איננו ביניהם שהקשר רק לא לכאורה, והרי,

שהרי מזה, זה לחלוטין השונים ענינים נראים הם אדרבה,

המקומות, ובכל הזמנים בכל קיימים ועניניה שבת מצוות

מוגבל, ובמקום מסויים בזמן רק היתה המן ירידת ואילו

במחנה ורק במדבר, בניֿישראל של השנים בארבעים

במדבר? ישראל

.·
ÔÂÊÓ‰ ˙�Î‰ ÔÈ�Ú· ‡Â‰ ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
המן בין המשותפת שהנקודה לומר, היה ניתן לכאורה,

המן ועבודה: טירחה שום אין שבשניהם היא, שבת לבין

ל צריכים היו לא השמים", מן "לחם וכו'היה לזרוע חרוש,

עשיית לאיסור בנוסף בשבת, לכך ובדומה לקבלו, כדי

אלא בעסקיו כלל להרהר שלא "מצוה הרי בשבת, מלאכה

כאילו בעיניו ezk`lnיהא lk"עונג10עשויה "משום וזאת ,
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בראשית.1) בפ' שהוא – דשבת הסיפור משא"כ

מפורש2) נאמר שלא – לו" שם "שם כה) (טו, בהכתוב זה לפני משא"כ

ועוד. עה"פ. ופרש"י מכילתא ב. נו, סנהדרין ראה – במדרז"ל כ"א שבת בכתוב

בואתחנן מהכתוב נצטוו במרה דשבת למדין שם בגמרא א) להעיר: בזה וגם

חל"א (לקו"ש במ"א נתבאר ב) שם). בפרש"י (הובא צוך" "כאשר יב) (ה,

מדייק פשש"מ שע"פ ס"ג) בשלח לפ' ג' "פרשיותi"yxשיחה שם) (בפרשתנו

שבת) – (כולל תורה ולאewqrziyשל ואכ"מ.meiwבהם", אלו. מצות

(בסופו).3) סקפ"ד שבת ועונג ברכת הל' העתים ספר

הרס"ג.4) דברי שם העתים בספר כ"פ

א.5) פח, ב. סג, ח"ב

יא.6) כ, יתרו

תער"ב7) המשך תרלחֿט, ע' פרשתנו אוה"ת (ראה בדא"ח בכ"מ כ"פ

במן ברכו ב) פי"א, (ב"ר והמדרש המכילתא שפי' ועוד) א'פו א'סא, ע' ח"ב

היא דהברכה מפרש שם שבב"ר אף בשבת. היא (למעלה) שהמשכתו הוא

ואולי שם). יתרו ג. ב, בראשית בפרש"י (ועד"ז עומרים שני ירד שבת דבערב

ואכ"מ. הרמז. ע"ד וב"ר המכילתא פי' הוא בדא"ח המובא

(8– ללקטו שאסור כיון כי בפשטות, מובן – בשבת ירד שלא lkeזה

a"eik.ירידתו שולל ממילא בדרך ה"ז –

(שב,9) ה' ויאמר ד"ה תו"ח ג. סה, פרשתנו תו"א – החסידות ע"ד ראה

וזהו תרלט: ע' (ושם וביאורו גו' אכלוהו משה ויאמר ד"ה אוה"ת ואילך). א

וראה ובכ"מ. שם. תער"ב המשך נאמרו). ובב"א המן לפ' שבת פ' שנסמכה

ואילך. 18 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש

טושו"ע10) שם). (פרש"י ט כ, יתרו ממכילתא סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

ס"ח. שם

א.11) עה, יומא

להעיר12) אבל כו'. בינונים דצדיקים, חילוקים שבת בשביתת ואין

חי"א לקו"ש בארוכה ראה כו'. אחד בחסיד מעשה ה"ג: פט"ו שבת מירושלמי

ואילך. 87 וע' 80 ע'

ב.13) קיז, שבת

כה.14) כב. טז,

מקומות15) שבקצת שכתבו יש (ממהרי"ל) סרמ"ב או"ח מרמ"א ולהעיר

מסיים שבזה אלא למעלה. מכוסה שהי' למן זכר שבת בליל כו' לאכול נהגו

סי' אדה"ז בשו"ע כתב כו' מפה לפריסת בנוגע אבל לזה". לחוש ראיתי "ולא

שם ט"ז שם. טור סה"ת). (בשם ק' אות פכ"ט שבת הל' (מהגמי"י סי"ז רעא

ובשו"ע זה). טעם פי (על הפת על במקדש גם נוהגין אנו וכן (ושם: סקי"ב

שתי בין הפת שתהא כדי כו' שתהא "וצריך זה)) טעם רק הביא שם אדה"ז

כו'". טל עליו שהי' למן זכר מפות

"וסמך16) ובס"ב סעודות). (ג' לזה" "ורמז ס"א ער"ד ס' אדה"ז ובשו"ע

ואכ"מ. בזה. השקו"ט וידוע משנה). (לחם לזה"

המן17) מענין הוא משנה) ולחם סעודות (ג' זה שלימוד :zayaאלא

המן לירידת בשבת זכר עושין שבזה (15 (שבהערה בהנ"ל מזו llkaויתירה

החול). ימי (בו'
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הציוויים בתורה מוזכרים שבה הראשונה הפעם

שבת של למן1והדינים בקשר בפרשתנו, כיון2היא .

תוכני קשר שיש מובן מלא, הוא התורה עניני בכל שהדיוק

שבת. לבין המן בין

הרס"ג בשם המובא מן גם נלמד זה שכאשר3דבר ,

רחוקה (בדרך בשבת יש4נמצאים פרשה איזו יודעים ואין (

המן. פרשת את לקרוא יש זו, בשבת לקרוא

נאמר זאת בכל מן, יורד לא שבשבת למרות ועוד:

ימי5בזוהר בששת המן ירידת על למעלה שהברכה ,

במכילתא גם שכתוב כפי בשבת, היתה "ברכו6השבוע –

.7במן"

הקשר מהו להבין: אפוא, שבת8יש, לבין המן ?9בין

אלא, ניכר, איננו ביניהם שהקשר רק לא לכאורה, והרי,

שהרי מזה, זה לחלוטין השונים ענינים נראים הם אדרבה,

המקומות, ובכל הזמנים בכל קיימים ועניניה שבת מצוות

מוגבל, ובמקום מסויים בזמן רק היתה המן ירידת ואילו

במחנה ורק במדבר, בניֿישראל של השנים בארבעים

במדבר? ישראל

.·
ÔÂÊÓ‰ ˙�Î‰ ÔÈ�Ú· ‡Â‰ ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
המן בין המשותפת שהנקודה לומר, היה ניתן לכאורה,

המן ועבודה: טירחה שום אין שבשניהם היא, שבת לבין

ל צריכים היו לא השמים", מן "לחם וכו'היה לזרוע חרוש,

עשיית לאיסור בנוסף בשבת, לכך ובדומה לקבלו, כדי

אלא בעסקיו כלל להרהר שלא "מצוה הרי בשבת, מלאכה

כאילו בעיניו ezk`lnיהא lk"עונג10עשויה "משום וזאת ,

שבת".
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היהודי על – עשויה" מלאכתו "כל שאז לשבת, דומה אינו

בעסקיו מלהרהר אפילו .12להמנע

סוגי כל על חלה בשבת העבודה שלילת שני: ומצד ב)

"כאילו לגביlkהמלאכה כן לא אך עשויה", מלאכתו

האדם. של במזונו הקשורה הטירחה רק נשללת שבו המן,

בפרט הוא שבת לבין המן בין שהקשר מסתבר, לפיכך

המזון הכנת שבת.dlik`deשל של

וכן שבת, סעודות שלוש שחובת מכך גם מובן זה דבר

נלמדים משנה, לחם הפסוקים13חובת על14מן המדברים

אכלוהו משה "ויאמר שבתmeidהמן: meidלה'meidכי
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ועוד. עה"פ. ופרש"י מכילתא ב. נו, סנהדרין ראה – במדרז"ל כ"א שבת בכתוב

בואתחנן מהכתוב נצטוו במרה דשבת למדין שם בגמרא א) להעיר: בזה וגם

חל"א (לקו"ש במ"א נתבאר ב) שם). בפרש"י (הובא צוך" "כאשר יב) (ה,

מדייק פשש"מ שע"פ ס"ג) בשלח לפ' ג' "פרשיותi"yxשיחה שם) (בפרשתנו

שבת) – (כולל תורה ולאewqrziyשל ואכ"מ.meiwבהם", אלו. מצות

(בסופו).3) סקפ"ד שבת ועונג ברכת הל' העתים ספר

הרס"ג.4) דברי שם העתים בספר כ"פ

א.5) פח, ב. סג, ח"ב

יא.6) כ, יתרו

תער"ב7) המשך תרלחֿט, ע' פרשתנו אוה"ת (ראה בדא"ח בכ"מ כ"פ

במן ברכו ב) פי"א, (ב"ר והמדרש המכילתא שפי' ועוד) א'פו א'סא, ע' ח"ב

היא דהברכה מפרש שם שבב"ר אף בשבת. היא (למעלה) שהמשכתו הוא

ואולי שם). יתרו ג. ב, בראשית בפרש"י (ועד"ז עומרים שני ירד שבת דבערב

ואכ"מ. הרמז. ע"ד וב"ר המכילתא פי' הוא בדא"ח המובא

(8– ללקטו שאסור כיון כי בפשטות, מובן – בשבת ירד שלא lkeזה

a"eik.ירידתו שולל ממילא בדרך ה"ז –

(שב,9) ה' ויאמר ד"ה תו"ח ג. סה, פרשתנו תו"א – החסידות ע"ד ראה

וזהו תרלט: ע' (ושם וביאורו גו' אכלוהו משה ויאמר ד"ה אוה"ת ואילך). א

וראה ובכ"מ. שם. תער"ב המשך נאמרו). ובב"א המן לפ' שבת פ' שנסמכה
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טושו"ע10) שם). (פרש"י ט כ, יתרו ממכילתא סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

ס"ח. שם

א.11) עה, יומא

להעיר12) אבל כו'. בינונים דצדיקים, חילוקים שבת בשביתת ואין
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ב.13) קיז, שבת

כה.14) כב. טז,

מקומות15) שבקצת שכתבו יש (ממהרי"ל) סרמ"ב או"ח מרמ"א ולהעיר

מסיים שבזה אלא למעלה. מכוסה שהי' למן זכר שבת בליל כו' לאכול נהגו

סי' אדה"ז בשו"ע כתב כו' מפה לפריסת בנוגע אבל לזה". לחוש ראיתי "ולא

שם ט"ז שם. טור סה"ת). (בשם ק' אות פכ"ט שבת הל' (מהגמי"י סי"ז רעא

ובשו"ע זה). טעם פי (על הפת על במקדש גם נוהגין אנו וכן (ושם: סקי"ב

שתי בין הפת שתהא כדי כו' שתהא "וצריך זה)) טעם רק הביא שם אדה"ז

כו'". טל עליו שהי' למן זכר מפות

"וסמך16) ובס"ב סעודות). (ג' לזה" "ורמז ס"א ער"ד ס' אדה"ז ובשו"ע

ואכ"מ. בזה. השקו"ט וידוע משנה). (לחם לזה"

המן17) מענין הוא משנה) ולחם סעודות (ג' זה שלימוד :zayaאלא

המן לירידת בשבת זכר עושין שבזה (15 (שבהערה בהנ"ל מזו llkaויתירה

החול). ימי (בו'
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ÔÓ‰
ויצא18הפסוקעל השמים מן לחם לכם ממטיר "הנני

ביומו יום דבר ולקטו אםornlהעם בתורתי הילך אנסנו

ישמרו "אם אנסנו"): "למען המילים (על רש"י אומר לא"

בשבת יצאו ולא ממנו יותירו שלא בו התלויות מצוות

ישמרו "אם לנסות כדי היא המן ירידת כלומר, ללקוט",

לצאת ולא ממנו, להותיר לא שהן: בו" התלויות מצוות

ללקוט. בשבת

(א) הללו: המצוות שתי בין הקשר מהו להבין: יש

ללקוט", בשבת יצאו "ולא (ב) ממנו" יותירו "שלא

" מהוות המן.ornlששתיהן בירידת והכוונה הטעם "

.„
ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÁÏ ÔÈ· Ï„·‰‰
מן "לחם – שבמן החידוש הבהרת עלֿידי יובן הענין

הארץ": מן "לחם פני על השמים"

שהוא עלֿידי האדם: בעבודת כרוך הארץ" מן "לחם

לו נותן וכו'), זריעה (חרישה, הטבע בדרך "כלים" מכין

האדם) צרכי כל את וכולל (המסמל "לחם" הקב"ה

zervn`a."וה"לבוש ה"כלי"

של בכלים תלוי איננו הוא השמים. מן לחם כן לא אך

אדם. עבודת בכלל אין לגביו הטבע, דרכי

הרגשת על השפעתם גם שונה לכך, שבהתאם מובן,

האדם:

כלי בתוך ה' ברכת מתלבשת שבו הארץ", מן ב"לחם

שעבודת בכך, הכרתו למרות הרי מכין, שהאדם טבעי

אלא איננה שלו, ה'ilkההכנה לברכת ויותר19ו"לבוש" ,

מכין איננו הוא בטבע וה"כלי" ה"לבוש" את גם מכך,

שזהו בגלל רק אלא מקום, אצלו תופס שהטבע epevxבגלל

eieeive'ה "בכל20של על רק חל אלקיך" ה' ש"וברכך ,

תעשה" ובטל"21אשר "יושב שיהיה עלֿידי –22(ולא (

הארץ", מן – ה"לחם מגיע שלמעשה כיון זאת, כל למרות

ש טבע של "לבוש" עבודתוmc`dבאמצעות עלֿידי יוצר

של עבודתם להחשבת מקום נתינת כאן יש הרי ויגיעתו,

פרנסה. המביא כגורם האדם בני

של התערבות שום אין בו השמים. מן בלחם כן לא אך

האדם של23פעולת הרגשה אצלו נגרמת ולפיכך ,

הקב"ה.zhlgenהסתמכות על

מצוות ישמרו "אם שהנסיון מובן, האמור כל לפי

בירידת והכוונה הטעם הוא ממנו" יותירו שלא בו התלויות

לידי היהודי את להביא כדי השמים". מן "לחם המן,

כדיmlyenבטחון "לנסותו"), זאת (ובאמצעות בקב"ה

מאת רק באים וצרכיו לחמו שכל בכך ההכרה לידי להביאו

מלאכת של ו"אמצעי" "לבוש" שום ללא לבדו, הקב"ה

שאדם לכך מקום שיהיה אסור ללחםenvraהאדם, ידאג

שכתוב כפי ממנו"). יותירו ("שלא מחר בשביל

מי24בתנחומא ביומו, יום xa`"דבר mei `xay,פרנסתו

מה לו שיש מי כל אומר: המודעי אליעזר ר' היה מכאן

מחוסר זה הרי למחר אוכל מה ואומר: היום יאכל

.25אמונה"

.‰
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בעבודת תלוי איננו בעיקרו, השמים, מן שלחם למרות

הטל ירידת עם ביחד המן ירידת היתה ולכן ,26האדם,

מיעצר" לא "טל נאמר שהרי27שעליו נעצר), אינו (=הטל

כידוע האדם, בעבודת תלוי איננו זא28הוא כל למרות ת,

לעיל כמוזכר האדם, בעבודת כרוך היה המן שגם מוצאים

שהיו והבינונים, הרשעים לגבי רק לא וזאת ב'). (בסעיף

אצל אפילו אלא ללקוט, כדי החוצה לצאת צריכים

היו הם זאת ובכל בתיהם", פתח על "ירד שהמן הצדיקים,

בתיהם". ב"פתח המן בלקיטת לטרוח מוכרחים

בין בעבודה הבדלים שיש העובדה עצם מכך: ויותר

במן שהברכה מוכיחה ישראל, בני של הדרגות l`שלוש

מנותקת כמוoihelglהיתה (לא המקבל האדם מעבודת

ניתן הוא ולכולם מגיע, הוא למי הבדל בכלל שאין "טל"

בהכנתו מסוימת, במידה תלויה, היא אלא שווה), במידה
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ד.18) טז,

ומעין19) קונטרס בסופו. מצורע תגלחת מצות להצ"צ המצות ספר ראה

ועוד. תרנ"ז. וידעת ד"ה פ"ב. כה מאמר יז, מאמר

וש"נ.20) ואילך. 294 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה

יח.21) טו, ראה

(22.19 הערה שם לקו"ש וראה עה"פ. ספרי

(פרשתנו23) וכמש"נ בזה כלום פועלת אינה האדם פעולת מזו: ויתירה

החסיר". לא והממעיט המרבה העדיף "ולא יח) טז,

לבם24) את מכוונים כולן נמצאו א: עו, יומא גם וראה כ. פרשתנו

וראה – ועוד. ד. טז, פרשתנו יקר כלי ב. סב, זח"ב וראה שבשמים. לאביהן

ואילך. 95 ע' חכ"ו לקו"ש ס"ט. ס"א (מהד"ת) או"ח אדה"ז שו"ע

"כדי25) ר"י בדעת מתחיל עה"פ ו"כדיhewliyבמכילתא וכו'", אדם

`lyזה" פי' ראה אבל המודעי. ר"א דעת הוא למחר" מהיום אדם ילקט

הגירסאות לרוב וכ"ה לחבירו. א' מיום ללקוט אין לר"י דגם למכילתא ינחמנו"

ועוד. רבין. האראוויץֿ הוצאת מכילתא ראה במכילתא. ר"י בדעת ופירושים

ובכ"מ.26) אֿב. יד, עקב לקו"ת ג. סה, תו"א יד. טז, פרשתנו

א.27) ג, תענית

טל28) בין החילוק וכידוע ובכ"מ. ב). (יד, שם לקו"ת שם. תו"א ראה

א). (שם, עקב בלקו"ת נסמן ואילך) ב (עג, בלקו"ת האזינו בדרושי – למטר

glya zyxt - zegiyÎihewl

– צדיקים (אצל לברכה ראוי היותו ובמידת ה"מקבל" של

עוד – רשעים ואצל יותר, – בינונים אצל טרחה, פחות

יותר).

"הנני הפסוק בלשון הדיוק מובן האמור כל xihnnלפי

המן בפרשת לנאמר דומה שאינו השמים", מן לחם לכם

ל29(ב"במדבר" בקשר (lhכאן יש לכאורה, הטל". "וברדת

השפעה מסמל מטר הענינים): של (בפנימיותם סתירה

עבודה עלֿידי שבאה שמטרdhnlyמלמעלה (כשם

מן יעלה מ"ואד מתהווה כיצדux`d"30כפשוטו כך, ואם ,(

שאיננו השמים", מן "לחם לגבי "ממטיר" הביטוי מתאים

דלתתא"? "אתערותא של בעבודה תלוי

השמים" מן ש"לחם למרות כדלהלן: הוא לכך ההסבר

(בדומהexwiraהוא המקבל מעבודת שלמעלה השפעה ,

של באופן למטה ההשפעה יורדת זאת בכל לטל),

מסויים קשר זאת, עם יחד לו, שיש כך מטר, "ממטיר",

המקבל עבודת .31עם

.Â
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השמים" מן "לחם המן של הענין הוא: לכך ההסבר

היתה ששם ישראל, לארץ ישראל בני לכניסת הכנה היה

שהראו העובדה הארץ". מן "לחם של עבודה ישראל לבני

ישראל מאתielbaלבני להם ניתנים וצרכיהם שפרנסתם

בהגיעם שגם כח, ונתינת הכנה היוותה בלבד הקב"ה

מן "לחם של מסוג לעבודה ובעברם נושבת", ל"ארץ

כח לך הנותן "הוא כי ח"ו, ישכחו, לא אז גם הארץ",

חיל ".32לעשות

ונתינת הכנה רק איננו השמים" מן "לחם מכך: ויותר

בני נושבת": ב"ארץ ומורגש קיים גם הוא אלא כח,

ולפיכך והטבע, העולם מן למעלה בעצם, הם, ישראל

לעבודה לעולם, "יורדים" הם כאשר שאפילו היא, האמת

פרנסתם אז גם נושבת", "ארץ של קשורה,`dppiמסוג

"לחם של הטבע דרכי עם הענינים, ובפנימיות באמיתות

הארץ", מן

שום אין עצמו בפני שלטבע באופן לא [ואפילו

לשמש כדי רק בא והוא מקום, ותפיסת עצמית מציאות

מכין עצמו הזה ה"לבוש" את וגם ה'", ל"ברכת "לבוש"

– לעיל שהוסבר כפי ה', ציווי הוא שכך בגלל רק האדם

שהרי הטבע, עם השפעה קשורה זאת עם שיחד אלא

לכך], שהכין הכלי באמצעות לאדם מגיעה ה' ברכת

"מן הפרנסה ה"לחם", ישראל, בארץ שגם אלא

והוא השמים", מן "לחם של באופן הוא ixnblהארץ",

הטבע. לדרכי קשור איננו

יהודי של בטחונו של האמיתית השלימות זוהי ואכן,

בקב"ה:

"לחם", להשגת סיכוי רואה איננו שהוא במקרה רק לא

הטבע בדרך ברירה,33פרנסה, שום לו אין מכך וכתוצאה ,

נסי באופן לפרנסתו ידאג שהוא הקב"ה, על נשען ,34והוא

– במדבר המן ירידת כמו

הוא כאשר גם ציוהoiknאלא כך כי בטבע, כלים

מן "לחם בעיקרה, היא, שפרנסתו לו ברור אז גם הקב"ה,

minyd"35בכך מכיר והוא הטבע, בדרכי תלויה ואיננה ,

אין תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך של שבהבטחה

למידות בהתאם היא הקב"ה שברכת לכך רק הכוונה

כאשר (גם הכין שהוא ("תעשה") ה"כלי" של ולהגבלות

" של באופן הוא אלאjkxaeהשפע – והצלחה), ברכה – "

היא ה' jexrברכת oi`a36כלל תופס איננו שהכלי כך .

.37מקום

.Ê
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÍÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÓ‰ Ì‚

מעט כרוך להיות צריך היה שהמן לכך ההסבר זהו

האדם: בעבודת
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יג.29) טז, כאן בפרש"י הובא ט. יא, בהעלותך

א.30) שם, (האזינו לקו"ת ראה ה. שם, מפרש"י ולהעיר ו. ב, בראשית

ב). עד,

ראשונים)31) (לכמה וגם הארץ) מן (כלחם כפשוטה אכילה צ"ל והי'

מאמר בס' מפאנו (הרמ"ע אחר בנוסח או השמים מן לחם המוציא לפני' ברכה

ובס' בצנצנת. השמור המן על לעת"ל יברכו שכן בתחלתו ח"ב ה' שבתות

המן על תתתת"מ סי' מק"נ) (הוצאת מןozepdמברכיםeidחסידים לחם

מברכין שהיו בזהר מפרש שהרמ"ק ב) (סב, לזח"ב אוה"ח וראה השמים.

ואכ"מ. המזון). ברכת ולאחריו המוציא, ברכת

יח.32) ח, עקב

ח"א33) תער"ב המשך בארוכה ראה – הבטחון ענין אמתית היו שאז

אדמו"ר מו"ח כ"ק ובמכתב 137 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה פב. פרק

בלקו"ש (נעתק תרנ"ד המלך לפני ובבואה ד"ה שם. 30 בהערה שנעתק

.(47 הערה 307 ע' חט"ו [המתורגם]

אין34) כזה באופן צ"ל שההנהגה רואין כאשר שם: תער"ב המשך ראה

כו'. הנס על סומכין אין בכלל זה

שום35) אין כאשר לו שיש הגמור הבטחון על והעילוי החידוש וזהו

בטבע, כלי לעשות תורה ע"פ צריך הוא כאשר שגם להעזר, גשמי מקום מראה

הוא בה' שלו הבטחון כלי`ezeמ"מ לו הי' לא אם כמו בה' הגמור הבטחון

בטבע.

א).36) (ג, בהקדמה חיים דרך ראה

לדאוג37) לאדם שאין הוא האמיתי האמת תרמד: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

רוצה שאינו מי .. ביומו יום זה כדרך .. פרנסתו יהי' ומה למחר יהי' מה כלל

הרצון באמת אבל שנים כמה על או השנה כל על מזונו שיכין להיות יוכל בזה

מפני הוא ומתלבשezewgxzdלזה שנמשך עד השתלשלות כמה ע"י מה'

rahd yealaיתברך בו לדבקה הרוצה .. הארץ מן בלחם ..lkeiלהמשיך

dpigaaef'ה ברוך להיות עילאין יומין גילוי כן meiגם mei.בארוכה עיי"ש כו'.
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– צדיקים (אצל לברכה ראוי היותו ובמידת ה"מקבל" של

עוד – רשעים ואצל יותר, – בינונים אצל טרחה, פחות

יותר).

"הנני הפסוק בלשון הדיוק מובן האמור כל xihnnלפי

המן בפרשת לנאמר דומה שאינו השמים", מן לחם לכם

ל29(ב"במדבר" בקשר (lhכאן יש לכאורה, הטל". "וברדת

השפעה מסמל מטר הענינים): של (בפנימיותם סתירה

עבודה עלֿידי שבאה שמטרdhnlyמלמעלה (כשם

מן יעלה מ"ואד מתהווה כיצדux`d"30כפשוטו כך, ואם ,(

שאיננו השמים", מן "לחם לגבי "ממטיר" הביטוי מתאים

דלתתא"? "אתערותא של בעבודה תלוי

השמים" מן ש"לחם למרות כדלהלן: הוא לכך ההסבר

(בדומהexwiraהוא המקבל מעבודת שלמעלה השפעה ,

של באופן למטה ההשפעה יורדת זאת בכל לטל),

מסויים קשר זאת, עם יחד לו, שיש כך מטר, "ממטיר",

המקבל עבודת .31עם
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השמים" מן "לחם המן של הענין הוא: לכך ההסבר

היתה ששם ישראל, לארץ ישראל בני לכניסת הכנה היה

שהראו העובדה הארץ". מן "לחם של עבודה ישראל לבני

ישראל מאתielbaלבני להם ניתנים וצרכיהם שפרנסתם

בהגיעם שגם כח, ונתינת הכנה היוותה בלבד הקב"ה

מן "לחם של מסוג לעבודה ובעברם נושבת", ל"ארץ

כח לך הנותן "הוא כי ח"ו, ישכחו, לא אז גם הארץ",

חיל ".32לעשות

ונתינת הכנה רק איננו השמים" מן "לחם מכך: ויותר

בני נושבת": ב"ארץ ומורגש קיים גם הוא אלא כח,

ולפיכך והטבע, העולם מן למעלה בעצם, הם, ישראל

לעבודה לעולם, "יורדים" הם כאשר שאפילו היא, האמת

פרנסתם אז גם נושבת", "ארץ של קשורה,`dppiמסוג

"לחם של הטבע דרכי עם הענינים, ובפנימיות באמיתות

הארץ", מן

שום אין עצמו בפני שלטבע באופן לא [ואפילו

לשמש כדי רק בא והוא מקום, ותפיסת עצמית מציאות

מכין עצמו הזה ה"לבוש" את וגם ה'", ל"ברכת "לבוש"

– לעיל שהוסבר כפי ה', ציווי הוא שכך בגלל רק האדם

שהרי הטבע, עם השפעה קשורה זאת עם שיחד אלא

לכך], שהכין הכלי באמצעות לאדם מגיעה ה' ברכת

"מן הפרנסה ה"לחם", ישראל, בארץ שגם אלא

והוא השמים", מן "לחם של באופן הוא ixnblהארץ",

הטבע. לדרכי קשור איננו

יהודי של בטחונו של האמיתית השלימות זוהי ואכן,

בקב"ה:

"לחם", להשגת סיכוי רואה איננו שהוא במקרה רק לא

הטבע בדרך ברירה,33פרנסה, שום לו אין מכך וכתוצאה ,

נסי באופן לפרנסתו ידאג שהוא הקב"ה, על נשען ,34והוא

– במדבר המן ירידת כמו

הוא כאשר גם ציוהoiknאלא כך כי בטבע, כלים

מן "לחם בעיקרה, היא, שפרנסתו לו ברור אז גם הקב"ה,

minyd"35בכך מכיר והוא הטבע, בדרכי תלויה ואיננה ,

אין תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך של שבהבטחה

למידות בהתאם היא הקב"ה שברכת לכך רק הכוונה

כאשר (גם הכין שהוא ("תעשה") ה"כלי" של ולהגבלות

" של באופן הוא אלאjkxaeהשפע – והצלחה), ברכה – "

היא ה' jexrברכת oi`a36כלל תופס איננו שהכלי כך .
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האדם: בעבודת
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יג.29) טז, כאן בפרש"י הובא ט. יא, בהעלותך

א.30) שם, (האזינו לקו"ת ראה ה. שם, מפרש"י ולהעיר ו. ב, בראשית

ב). עד,

ראשונים)31) (לכמה וגם הארץ) מן (כלחם כפשוטה אכילה צ"ל והי'

מאמר בס' מפאנו (הרמ"ע אחר בנוסח או השמים מן לחם המוציא לפני' ברכה

ובס' בצנצנת. השמור המן על לעת"ל יברכו שכן בתחלתו ח"ב ה' שבתות

המן על תתתת"מ סי' מק"נ) (הוצאת מןozepdמברכיםeidחסידים לחם

מברכין שהיו בזהר מפרש שהרמ"ק ב) (סב, לזח"ב אוה"ח וראה השמים.

ואכ"מ. המזון). ברכת ולאחריו המוציא, ברכת

יח.32) ח, עקב

ח"א33) תער"ב המשך בארוכה ראה – הבטחון ענין אמתית היו שאז

אדמו"ר מו"ח כ"ק ובמכתב 137 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה פב. פרק

בלקו"ש (נעתק תרנ"ד המלך לפני ובבואה ד"ה שם. 30 בהערה שנעתק

.(47 הערה 307 ע' חט"ו [המתורגם]

אין34) כזה באופן צ"ל שההנהגה רואין כאשר שם: תער"ב המשך ראה

כו'. הנס על סומכין אין בכלל זה

שום35) אין כאשר לו שיש הגמור הבטחון על והעילוי החידוש וזהו

בטבע, כלי לעשות תורה ע"פ צריך הוא כאשר שגם להעזר, גשמי מקום מראה

הוא בה' שלו הבטחון כלי`ezeמ"מ לו הי' לא אם כמו בה' הגמור הבטחון

בטבע.

א).36) (ג, בהקדמה חיים דרך ראה

לדאוג37) לאדם שאין הוא האמיתי האמת תרמד: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

רוצה שאינו מי .. ביומו יום זה כדרך .. פרנסתו יהי' ומה למחר יהי' מה כלל

הרצון באמת אבל שנים כמה על או השנה כל על מזונו שיכין להיות יוכל בזה

מפני הוא ומתלבשezewgxzdלזה שנמשך עד השתלשלות כמה ע"י מה'

rahd yealaיתברך בו לדבקה הרוצה .. הארץ מן בלחם ..lkeiלהמשיך

dpigaaef'ה ברוך להיות עילאין יומין גילוי כן meiגם mei.בארוכה עיי"ש כו'.
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האדם, בעבודת כלל כרוך היה לא השמים" מן ה"לחם

וכתוצאה הארץ", מן ל"לחם ודמיון קשר שום לו היה לא

מן "לחם אצל מוטעית: למחשבה מקום היה מכך

המקבל, של ובעבודתו בהכנתו כלל תלוי שאינו השמים",

לגבי כן לא אך הקב"ה, על והישענות מוחלט בטחון דרוש

אומרת עצמה שהתורה כיון הארץ". מן "שש38"לחם

האדם, עבודת לכאורה, נחוצה כאן – שדך..." תזרע שנים

תופסת בטבע "כלי" הכנת שכאילו לכך, הוכחה שזו הרי

הפרנסה. בהשפעת מקום

השמים" מן ה"לחם גם ניתן זאת טעות למנוע כדי

" של ועבודתxihnnבאופן בטירחה מסויימת בתלות ,"

שישנה במקום שגם המלמדת, עובדה mc`dהאדם, zcear

כלל קשור איננו מלמעלה הניתן שהשפע ברור להיות צריך

השמים מן לחם הוא אלא האדם, .39בעבודת

יהיה נושבת לארץ בהיכנסם שגם לכך, כח נתינת וזוהי

ישראל לבני "לחם40ברור של עבודה שם, עבודתם שגם ,

בפנימי היא הארץ", השמיםמן מן לחם – .41ותה

.Á
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המזון: בברכת שרואים פלא דבר יובן בזה

"הזן", ברכת המזון, ברכת של הראשונה הברכה את

הברכה את המן". להם שירד "בשעה רבנו משה תיקן

לארץ בכניסתם להם" תיקן "יהושע הארץ, ברכת השניה,

מודה42ישראל המזון" ב"ברכת השאלה: נשאלת לכאורה, .

לו שניתן המזון על הקב"ה את ומשבח ואםeiykrהיהודי ,

עכשיו, המזון על שמברכים הזן, שברכת יתכן כיצד כך,

ירידת על משה שתיקן בנוסח היא הארץ, מן לחם שהוא

השמים" מן "לחם – .43המן

נלמדת הראשונה הברכה מכך: הפסוק44ויותר 45מן

על שהיא הזן ברכת זו וברכת, ושבעת `dlik"ואכלת

driaye46"הארץ ברכת זו הארץ "על השניה והברכה ,"44.

השניה בברכה שההודיה פשוטה, היא הדברים משמעות

(שהרי ושביעה אכילה על איננה המזון" ועל הארץ "על

"על הזן לברכת שייך driayeזה dlik`ה על אלא ,("ux`

"מפקא שהיא כזאת היא שהארץ על לקב"ה מודים אנו –

ירושלים"].47מזון" "בונה – השלישית הברכה [כדוגמת

"אכילה על שההודיה יתכן כיצד מאד: תמוה כך, ואם

שיסודה הראשונה, בברכה דווקא נכללת שלנו, ושביעה"

(מן)? השמים מן לחם הוא ותוכנה

יובן לעיל ההסבר זה48לפי ובכלל הארץ", מן "לחם :

d"awd zkxaהוא מזון", דמפקא "ארץ תהיה שהיא לארץ

רק "לחםyealלמעשה שהוא מזוננו, של ולמקור לשורש

ה ":minyמן
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ג.38) כה, בהר

ג"כ39) הזן דברכת המשכה עיקר כי ושם: ד. יד, עקב מלקו"ת להעיר

הארץ ברכת הזכירו לארץ שנכנסו קודם משה בימי גם כו' הארץ ברכת בשביל

הבאה. הערה ראה המן. שעל הזן ברכת תוך נכללת וגם כו' היתה שאז אלא ..

ס"ח. בפנים ולקמן

שפרנסה40) (21 ע' תש"ט (סה"מ מהר"ש אדמו"ר כ"ק דברי וידועים

ע"פ והנה השמים. מן לחם המן, דהשפעת באופן הוא הגלות) (בזמן הזה בזמן

כו' גפנו תחת איש שהיו בא"י הרי אבל הזמנים, בכל כן צ"ל בפנים המדובר

ההשפעה שאין נראה הגלות, דזמן הללו העתים בצוק משא"כ כ"כ, ניכר אי"ז

יכוין במו"מ בעסקו סע"א: קז, דרמ"צ וראה ידיו. מעשי ולפי"ע ע"י באה

כמו הגלויים הנסים כשארי היא ה' ברכת שהשפע ondשמאמין cixedy.'כו

את41) "ויאכילך משה אמר ג) (ח, עקב שבפ' הטעם יובן כהנ"ל עפ"י

גו' פיornlהמן מוצא כל על כי האדם יחי' לבדו הלחם על לא כי הודיעך

טעם הוא שלכאורה – האדם" יחי' "dpeyה' בפרשתנו אנסנוornlמהנאמר

כו'". ממנו יותירו שלא בו התלויות מצות ישמרו אם גו',

ישראל אצל שיהי' – המן ירידת לעצם הוא הטעם שבפרשתנו אלא

כו', מזונו בא ממנו שרק בה', הגמור והבטחון האמונה

להם אמר לא"י כניסתם לפני שנה ארבעים בסוף תורה, במשנה משא"כ

שצ"ל העבודה (סדר הארץ מן ללחם בשייכות המן של ופעולתו ענינו משה

בארץ).

שי"ל האדם", יחי' לבדו הלחם על ש"לא יודעים המן שע"י אמר ולכן

האלקי מחיות (רק) לא הוא האדם שחיות הגשמי*,yaelndפירושו בהלחם

כל על שחיותוven`"כי היינו ושורש), מקור לשון (מוצא האדם" יחי' ה' פי

שלמעלהxewnnהוא ועוד) א. צו, מסעי רע"ג. יג, צו לקו"ת (ראה ה' פי

zeyalzdn'יחי" החסידות: [בלשון הטבע ודרכי גשמי לאבלחם הוא האדם"

לדרכי מקום תפיסת יש זו בחי' שמצד בהבריאה, שמתלבש ממכ"ע מבחי' רק

תפיסת אין זו בחי' ומצד מהתלבשות, שלמעלה סוכ"ע מבחי' כ"א הטבע,

הטבע]. ודרכי להנהגת מקום

ס"ג.42) שם אדה"ז שו"ע סקפ"ז. או"ח טור ב. מח, ברכות

א),43) קט, ואילך. ג קו, סדור וראה ב. (יד, עקב בלקו"ת הקשה כן

להן שטבעו הוא "דמטבע שם) לטואו"ח בב"י (הובא ברכות הרשב"א עפמ"ש

עיי"ש. כו'",

שם.44) ברכות

יוד.45) ח, עקב

בא46) מכילתא שם. בגמרא כגירסתנו והוא ס"א. שם אדה"ז בשו"ע כ"ה

הזן ברכת זו (ושם: ד סה, בתו"א הובא וכן ג. owizיג, dynעקב לקו"ת .(

ה"א), (פ"ז ברכות בירושלמי אבל ובכ"מ. סע"ג. קו, סדור סע"א. שם,

בפירקין"), מ"לקמן א. מו, (שם עד בתוד"ה הביא וכן (רפ"ו), ברכות תוספתא

אלקיך ה' את הזימון ברכת זו וברכת ושבעת "ואכלת (ועוד) סי"ב פ"ז רא"ש

ואכ"מ. שם. ברכות דק"ס וראה כו'". הזן זו

הארץ47) על רק היא שהברכה הפשוט פירוש כ"ה א. מט, ברכות

שם. אדה"ז שו"ע ס"א. שם או"ח לבוש שם. לטור ב"ח וראה מזון). (דמפקא

על קאי הארץ בברכת דמזון א) (קט, שם סידור ב) (שם, עקב בלקו"ת אבל

ופרח מכפתור שהביא סק"י רח סי' או"ח מברכ"י ולהעיר הארץ. מן לחם

הארץ "על בא"י דחותם dpefnואגודה lre."

החסידות.48) ע"ד בלשון – שם סדור ואילך), ג (יד, שם עקב לקו"ת ראה

zeigd `ed xac lk ze`ivny l`xyin `"ka dheyt dpen`a df ixdy ,ondn dricid f"r jixv oi` ixd ,eheytk inybd mgldn `l `ed mc`d zeigy lelyl dpeekd m`c (*

mgld z` 'igny zewl`a dpen`d mda rawpy ± `zepnidnc `lkin `idy mixvnn mz`ivia dvnd elk`y xg`l 'id ond zcixiy hxtae .(ezligza `"deidry) eay iwl`d

.jli`e ` ,fw xeciq .a ,ci awr z"ewl .awr 't l"fix`dl z"l d`xe .(t"dbg iyexca n"kae .jli`e b ,bi ev z"ewl d`x) 'ek
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תלוי איננו למזונו שהמקור באמת מכיר שיהודי כיון

לברכת ככלי הטבע בלבושי לא ואפילו ובעבודתו, בהכנתו

מובן הרי בלבד, השמים מן לחם ורק אך זהו אלא ה',

והשביעה האכילה על הזן ברכת הנוסחelyשנוסח הוא

האמיתי המקור זהו כי השמים", מן "לחם על הברכה של

על לקב"ה היהודי מודה אחרֿכך רק ולשביעתו. לאכילתו

ה' ("וברכך בטבע והלבוש הכלי את "מברך" שהוא כך

"ארץ הארץ, ברכת וזוהי – תעשה") אשר בכל אלקיך

מזון". דמפקא

.Ë
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לשבת: מן שבין הקשר גם יובן לעיל האמור לפי

המן (א) והם: לעיל, שהוסברו במן הפרטים שלושת

השמים" מן "לחם שישielbaהוא בבהירות מראה הוא –

הקב"ה מאת ניתן הכל כי הקב"ה, על לחלוטין להישען

האדם, של בטירחתו גם כרוך זה כל אבל (ב) בלבד.

בעבודה שגם לכך כח נותן הדבר (ג) המקבל. בעבודת

ל"ארץ" בגלוי (שקשורה הארץ מן לחם של מסוג

מן לחם היא ובפנימיותה שבשרשה לדעת יש ול"טבע")

– השמים

שבת: של הענין בתוכן גם ישנם

שבת לצרכי בקשר חז"ל49(א) עלי...50אומרים "לוו

במה ח"ו, אין, כאשר גם כלומר, פורע. ואני בי והאמינו

של לאפשרות סיכוי אין כאשר ואפילו שבת, צרכי לקנות

ההלוואה לפריעת יותר, מאוחר יש51רווח אז גם –

"לוו הקב"ה על לגמרי כי52פורע"ilr...ip`eלהישען ,

עבודת ללא – השמים" מן ל"לחם בדומה באים שבת צרכי

המקבל.

של בטירחה בפשטותו הדבר כרוך שני, מצד (ב)

שיש במקרה רק נאמרה הזאת ההלכה מכך: ויותר "לוו".

לו "אין אם אבל עליהם", וילוה "ימשכנם שאז חפצים לו

יפרע" ושהקב"ה ילוה "לא אז למרות53משלו" כלומר, .

את לשלם בכוונתו אין למשכן חפצים לו יש כאשר שגם

עלֿידי "לווoekyndהחוב חז"ל כלשון אלא ,ip`e ilr

ש"54פורע" –`ivni d"awd"לפרוע נדרשת55לו זאת בכל ,

לו שיהיו צריך הוא האדם. מצד ו"כלי" מסויימת טירחה

עליהם" ש"ילוה "חפצים" .56לפחות

החול: ימות ששת על משפיעה בשבת ההתעלות (ג)

לו ימציא ש"הקב"ה בה' מלא בטחון יש שליהודי עלֿידי

שלו ה"טירחה" את מברך שהקב"ה רואה והוא לפרוע",

לפי לא ה"חפצים"), – ה"כלי" (באמצעות עלי" "לוו של

מתוך יהיו החול ימות בששת עסקיו גם אז הטבע, דרכי
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שנאמר49) שבת להוצאת אדם ישכים "לעולם ב: קיז, משבת להעיר

הלקט בשבלי וכ"ה כו'". והכינו הששי ביום והי' ה) טז, – במן – (בפרשתנו

שבת צרכי "להכין (ס"א) אדה"ז ושו"ע ובטור רנ. סי' לטאו"ח בב"י הובא

כו'".

סע"ב.50) טו, ביצה

(51.54 ,53 הערה לקמן ראה

כדתניא52) בהקב"ה מאמינין שהן בנ"א "אלו סע"ב: מח, מסוטה להעיר

(ס"ד) הנ"ל ר"א (כמאמר כו'" בסלו פת לו שיש מי כל אומר הגדול ר"א

" שם ובפרש"י למן), בנוגע כו'mipin`nyשבתנחומא ממונם לוותר בהקב"ה

zezay ze`vedle."'כו

המהרש"ל),53) (לגירסת לוו תוד"ה (ע"פ ס"ג רמב סי' אדה"ז שו"ע

שהוא דהטור הספק מפרש שם לטאו"ח בב"ח אבל שם). ביצה אשר"י והגהות

מאמר מצד לא היא דילוה (דהטור) מסקנתו אבל משכון*. לו אין באם רק

וכנשר כנמר עצמו לזרז אדם ש"צריך מפני כ"א פורע" ואני עלי "לוו הגמרא

אלא פורע) ואני עלי (דלוו שכן וכיון שמסיים: [אלא ביותר" שבתות לכבד

ג: קיד, להה"מ או"ת וראה חובו]. לו לפרוע חובו בעל הוא נאמן כי ידאג

עיי"ש. כו'" בבית לו ואין ריקם שביתו בעת בעני מדבר זה כי עלי לוו "וז"ש

אשר"י)54) (והגהות עלי לוו בתוס' דמ"ש אדה"ז לדברי מקור שמזה וי"ל

משכונות לו שיש מיירי "הכא rextlשם ickבזה הכוונה אין מעות", לו ואין

ש" כ"א גופא, המשכון עם לפרוע ע"מ ivni`שילוה d"awd"לפרוע לו

לומר מתאים אז דוקא כי – עליהם") "ללות שיוכל רק הוא (והמשכון

ip`e"והאמינו ia."פורע

בהשלילה רק כתבו הרי בהם" ולפרוע "למשכנם הסעיף בסוף (ומש"כ

לו אין באם בזה (שפורע המשכון מטרת לבאר וכונתו חפצים", לו אין "אם

ילוה "לא לשונו מהמשך גם וכדמוכח לשלם). rxtiבמה d"awdye.(ועצ"ע ."

השמים" מן "לחם דוגמת הוא פורע" ואני עלי ש"לוו בפנים הנ"ל וע"פ

(כמ"ש העסק מן שירויח בכוונה ולוה עסק לו כשיש (דוקא) איירי שלא מובן

ד"האמינו הענין אי"ז אז כי – שם) או"ח ip`eבערה"ש iaאו"ת וראה פורע".

שם.

לו קצובים אדם של מזונותיו כל שם: הסוגיא מהמשך גם הוא ומוכרח

שם אדה"ז (כמ"ש לו מוסיפין הוסיף ואם כו' שבתות מהוצאת חוץ מר"ה

"נפקי שם כל תוד"ה ראה כו'" שבת הוצאת שאין עלי) לוו פי' (שזהו "כלומר

לו ישתכר מה לו פסקו לא "אותה חוץ ד"ה שם פרש"י ראה דלעיל") מקראי

כו'.okidneלצרכה עסק לו אין אם גם לו דמוסיפין דמשמע תבואהו"

שם.55) אדה"ז שו"ע

אדם של מזונותיו כל שזהו"ע אדה"ז פי' ע"פ החסידות ע"ד ויומתק

שלמעלה אלקות מבחי' בא שבתות שהוצאות כו', מר"ה לו קצובים

קצובים ה"הוצאות בהבריאה המתלבשת בחי' (שמצד בהבריאה מהתלבשות

המן ענין דוגמת האדם, עבודת בלי השמים, מן מציאה בדרך בא ולכן לו"),

בארוכה. כמשנת"ל

ברכה56) לכם "אזמין שם ביצה ר"ח mkiciראה dyrna."שתפרעו כדי

ועפי"ז הנ"ל). הערוה"ש (כפי' עסק לו ביש שהמדובר מדבריו מוכח ולכאורה

נכסיו שיתקיימו הרוצה בר"ש ר"א משום יוחנן ר' "ואמר הגמרא המשך יובן

כ"א בר"ש, ר"א משום מר"י מאמר עוד גררא אגב שמביא רק שאי"ז כו'",

עסק. כו' נכסים לו בשיש מדובר עלי" "לוו שגם הענין, בגוף המשך

" אדה"ז לדעת דגם י"ל בפנים הנ"ל ע"פ "ברכה`ipאבל ע"י הוא פורע"

עד ידיכם" ה"מעשה לפי"ע לא שבא אלא שיהי') (איזה ידיכם" במעשה

ש" במוחש שיתקיימוip`eשנראה "הרוצה הגמרא המשך עפ"ז וגם פורע".

שיתקיימו "הרוצה הגמרא מביא שמתחלה אלא הענין. בגוף הוא כו'" נכסיו

ואח"כ כו', חפצים לו יש כאשר הוא פורע" ש"ואני מובן שעי"ז כו'" נכסיו

"(האמינו שבאמת מובן שעי"ז כו'", לו קצובין אדם של מזונותיו ia(ip`e"כל

שם. או"ת ועי' .53 בהערה שהובא הטור לשון וראה פורע".

.zeell inn el oi`yk :my 'qeza qixbc .my (r"eye) 'qeza `"xbd zdbdn xirdle (*



מה glya zyxt - zegiyÎihewl

תלוי איננו למזונו שהמקור באמת מכיר שיהודי כיון

לברכת ככלי הטבע בלבושי לא ואפילו ובעבודתו, בהכנתו

מובן הרי בלבד, השמים מן לחם ורק אך זהו אלא ה',

והשביעה האכילה על הזן ברכת הנוסחelyשנוסח הוא

האמיתי המקור זהו כי השמים", מן "לחם על הברכה של

על לקב"ה היהודי מודה אחרֿכך רק ולשביעתו. לאכילתו

ה' ("וברכך בטבע והלבוש הכלי את "מברך" שהוא כך

"ארץ הארץ, ברכת וזוהי – תעשה") אשר בכל אלקיך

מזון". דמפקא

.Ë
ÔÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘

לשבת: מן שבין הקשר גם יובן לעיל האמור לפי

המן (א) והם: לעיל, שהוסברו במן הפרטים שלושת

השמים" מן "לחם שישielbaהוא בבהירות מראה הוא –

הקב"ה מאת ניתן הכל כי הקב"ה, על לחלוטין להישען

האדם, של בטירחתו גם כרוך זה כל אבל (ב) בלבד.

בעבודה שגם לכך כח נותן הדבר (ג) המקבל. בעבודת

ל"ארץ" בגלוי (שקשורה הארץ מן לחם של מסוג

מן לחם היא ובפנימיותה שבשרשה לדעת יש ול"טבע")

– השמים

שבת: של הענין בתוכן גם ישנם

שבת לצרכי בקשר חז"ל49(א) עלי...50אומרים "לוו

במה ח"ו, אין, כאשר גם כלומר, פורע. ואני בי והאמינו

של לאפשרות סיכוי אין כאשר ואפילו שבת, צרכי לקנות

ההלוואה לפריעת יותר, מאוחר יש51רווח אז גם –

"לוו הקב"ה על לגמרי כי52פורע"ilr...ip`eלהישען ,

עבודת ללא – השמים" מן ל"לחם בדומה באים שבת צרכי

המקבל.

של בטירחה בפשטותו הדבר כרוך שני, מצד (ב)

שיש במקרה רק נאמרה הזאת ההלכה מכך: ויותר "לוו".

לו "אין אם אבל עליהם", וילוה "ימשכנם שאז חפצים לו

יפרע" ושהקב"ה ילוה "לא אז למרות53משלו" כלומר, .

את לשלם בכוונתו אין למשכן חפצים לו יש כאשר שגם

עלֿידי "לווoekyndהחוב חז"ל כלשון אלא ,ip`e ilr

ש"54פורע" –`ivni d"awd"לפרוע נדרשת55לו זאת בכל ,

לו שיהיו צריך הוא האדם. מצד ו"כלי" מסויימת טירחה

עליהם" ש"ילוה "חפצים" .56לפחות

החול: ימות ששת על משפיעה בשבת ההתעלות (ג)

לו ימציא ש"הקב"ה בה' מלא בטחון יש שליהודי עלֿידי

שלו ה"טירחה" את מברך שהקב"ה רואה והוא לפרוע",

לפי לא ה"חפצים"), – ה"כלי" (באמצעות עלי" "לוו של

מתוך יהיו החול ימות בששת עסקיו גם אז הטבע, דרכי
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שנאמר49) שבת להוצאת אדם ישכים "לעולם ב: קיז, משבת להעיר

הלקט בשבלי וכ"ה כו'". והכינו הששי ביום והי' ה) טז, – במן – (בפרשתנו

שבת צרכי "להכין (ס"א) אדה"ז ושו"ע ובטור רנ. סי' לטאו"ח בב"י הובא

כו'".

סע"ב.50) טו, ביצה

(51.54 ,53 הערה לקמן ראה

כדתניא52) בהקב"ה מאמינין שהן בנ"א "אלו סע"ב: מח, מסוטה להעיר

(ס"ד) הנ"ל ר"א (כמאמר כו'" בסלו פת לו שיש מי כל אומר הגדול ר"א

" שם ובפרש"י למן), בנוגע כו'mipin`nyשבתנחומא ממונם לוותר בהקב"ה

zezay ze`vedle."'כו

המהרש"ל),53) (לגירסת לוו תוד"ה (ע"פ ס"ג רמב סי' אדה"ז שו"ע

שהוא דהטור הספק מפרש שם לטאו"ח בב"ח אבל שם). ביצה אשר"י והגהות

מאמר מצד לא היא דילוה (דהטור) מסקנתו אבל משכון*. לו אין באם רק

וכנשר כנמר עצמו לזרז אדם ש"צריך מפני כ"א פורע" ואני עלי "לוו הגמרא

אלא פורע) ואני עלי (דלוו שכן וכיון שמסיים: [אלא ביותר" שבתות לכבד

ג: קיד, להה"מ או"ת וראה חובו]. לו לפרוע חובו בעל הוא נאמן כי ידאג

עיי"ש. כו'" בבית לו ואין ריקם שביתו בעת בעני מדבר זה כי עלי לוו "וז"ש

אשר"י)54) (והגהות עלי לוו בתוס' דמ"ש אדה"ז לדברי מקור שמזה וי"ל

משכונות לו שיש מיירי "הכא rextlשם ickבזה הכוונה אין מעות", לו ואין

ש" כ"א גופא, המשכון עם לפרוע ע"מ ivni`שילוה d"awd"לפרוע לו

לומר מתאים אז דוקא כי – עליהם") "ללות שיוכל רק הוא (והמשכון

ip`e"והאמינו ia."פורע

בהשלילה רק כתבו הרי בהם" ולפרוע "למשכנם הסעיף בסוף (ומש"כ

לו אין באם בזה (שפורע המשכון מטרת לבאר וכונתו חפצים", לו אין "אם

ילוה "לא לשונו מהמשך גם וכדמוכח לשלם). rxtiבמה d"awdye.(ועצ"ע ."

השמים" מן "לחם דוגמת הוא פורע" ואני עלי ש"לוו בפנים הנ"ל וע"פ

(כמ"ש העסק מן שירויח בכוונה ולוה עסק לו כשיש (דוקא) איירי שלא מובן

ד"האמינו הענין אי"ז אז כי – שם) או"ח ip`eבערה"ש iaאו"ת וראה פורע".

שם.

לו קצובים אדם של מזונותיו כל שם: הסוגיא מהמשך גם הוא ומוכרח

שם אדה"ז (כמ"ש לו מוסיפין הוסיף ואם כו' שבתות מהוצאת חוץ מר"ה

"נפקי שם כל תוד"ה ראה כו'" שבת הוצאת שאין עלי) לוו פי' (שזהו "כלומר

לו ישתכר מה לו פסקו לא "אותה חוץ ד"ה שם פרש"י ראה דלעיל") מקראי

כו'.okidneלצרכה עסק לו אין אם גם לו דמוסיפין דמשמע תבואהו"

שם.55) אדה"ז שו"ע

אדם של מזונותיו כל שזהו"ע אדה"ז פי' ע"פ החסידות ע"ד ויומתק

שלמעלה אלקות מבחי' בא שבתות שהוצאות כו', מר"ה לו קצובים

קצובים ה"הוצאות בהבריאה המתלבשת בחי' (שמצד בהבריאה מהתלבשות

המן ענין דוגמת האדם, עבודת בלי השמים, מן מציאה בדרך בא ולכן לו"),

בארוכה. כמשנת"ל

ברכה56) לכם "אזמין שם ביצה ר"ח mkiciראה dyrna."שתפרעו כדי

ועפי"ז הנ"ל). הערוה"ש (כפי' עסק לו ביש שהמדובר מדבריו מוכח ולכאורה

נכסיו שיתקיימו הרוצה בר"ש ר"א משום יוחנן ר' "ואמר הגמרא המשך יובן

כ"א בר"ש, ר"א משום מר"י מאמר עוד גררא אגב שמביא רק שאי"ז כו'",

עסק. כו' נכסים לו בשיש מדובר עלי" "לוו שגם הענין, בגוף המשך

" אדה"ז לדעת דגם י"ל בפנים הנ"ל ע"פ "ברכה`ipאבל ע"י הוא פורע"

עד ידיכם" ה"מעשה לפי"ע לא שבא אלא שיהי') (איזה ידיכם" במעשה

ש" במוחש שיתקיימוip`eשנראה "הרוצה הגמרא המשך עפ"ז וגם פורע".

שיתקיימו "הרוצה הגמרא מביא שמתחלה אלא הענין. בגוף הוא כו'" נכסיו

ואח"כ כו', חפצים לו יש כאשר הוא פורע" ש"ואני מובן שעי"ז כו'" נכסיו

"(האמינו שבאמת מובן שעי"ז כו'", לו קצובין אדם של מזונותיו ia(ip`e"כל

שם. או"ת ועי' .53 בהערה שהובא הטור לשון וראה פורע".
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היא, ועשייתו יגיעתו עלֿידי מקבל שהוא שהפרנסה הכרה

הקב"ה פורע" "אני של ענין דבר, של לוivnn`לאמיתו

הטבע, מדרך שלמעלה באופן פרנסתו את מציאה) (בדרך

של בלבוש מכוסה מהטבע שלמעלה שהברכה אלא

.57טבע

.È
"¯˜Â· „Ú Â�ÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯‰Ê‰ ˘Â¯ÈÙ
מדברי משתמע בוקר", עד ממנו יותר "אל הפסוק על

של58הזוהר המן מן מתברכים השבוע ימי ששת שכל ,

" בגללoibaשבת =) לחברי" דא יומא יוזיף ולא יהיב דלא

למשנהו). אחד יום הותיר ולא נתן שלא

שמכיון הענינים, שני בין הקשר מהו תמוה: לכאורה,

בשבת, היא המן אחדoklשברכת מיום להותיר אסור

?59למשנהו

לעיל: המוסבר לפי ברורה זו לשאלה התשובה

בשבת, נעשית המן הורדת על מלמעלה שהברכה העובדה

הקב"ה מאת השפעה הוא המן של שענינו מפני היא

כפי בדיוק הטבע, של ולבושים בכלים מלובשת שאיננה

גם ולכן בהרחבה, שהוסבר כפי השבת, של ענינה שזהו

epnfצריך ולפיכך כפשוטו. בשבת, הוא למעלה המן של

למטה: יורדת המן השפעת כאשר גם דומה מצב להיות

לפי בניֿאדם של חישובים לערב אין הזה השפע בירידת

אחד מיום שמותירים בכך גם המתבטאים חישובים הטבע,

למשנהו.

.‡È
ÏÏÎ ÔÈ‡ ,È˙ÈÓ‡‰ Â¯Â˜Ó· ÔÓ·Â ,‰ÓˆÚ ˙·˘·

Ì„‡ ˙„Â·Ú Ï˘ ·Â¯ÈÚ
המן של וההשפעה הברכה היתה האמור, כל למרות

רק למטהdlrnlבשבת ואילו ,`lענין כי המן. ירד

כרוך שהוא במן, שנמצא כ"טל"), (שאינו ה"מטר"

בין ההבדלים לעיל שהובהרו (כפי המקבל, בעבודת

מדרגתו "יורד" המן כאשר רק קיים וכו'), לבינונים צדיקים

הוא הרי שבת) (בבחי' "במקומו" הוא כשהמן אבל למטה,

של לפעולתו שהוא כל מקשר לחלוטין ונעלה מנותק

מקבל.

כדי במשכון הצורך כפשוטו: בשבת, לכך ובדומה

" ilrשיהיה eelבי והאמינו ...ip`eהוא שבת,iptlפורע"

"כל להיות צריך עצמה בשבת אבל שבת, צרכי בשביל

"ש ואפילו עשויה" lllk`מלאכתו xdxdl."בעסקיו

אחת הוא ללקוט" בשבת יצאו "ולא של הענין לפיכך

והכוונה הטעם את המבטאות בו", התלויות ה"מצוות מן

למטה כאן גם מאירה השבת ביום כי – המן בירידת

להיות צריך ולכן "במקומו", שהוא כפי "מן" של המהות

האדם, של התערבות שום תיתכן לא שכאן אחד, לכל ברור

ימי בששת כמו (ליקוט) "קבלה" של פעולה לא ואפילו

ללקוט". בשבת יצאו "ולא – החול
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ושם: שם, ביצה והלל שמאי מחלוקת בביאור 37 שבהערה אוה"ת וראה

בביצה ההמשך ביותר יומתק הנ"ל וע"פ ביחו"ע, כמו ביחו"ת הגילוי לעשות

ללפנ"ז. ושמאי דהלל שם

(58.5 הערה הנ"ל

א'פו.59) ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
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"¯˜Â· „Ú Â�ÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯‰Ê‰ ˘Â¯ÈÙ
מדברי משתמע בוקר", עד ממנו יותר "אל הפסוק על

של58הזוהר המן מן מתברכים השבוע ימי ששת שכל ,

" בגללoibaשבת =) לחברי" דא יומא יוזיף ולא יהיב דלא

למשנהו). אחד יום הותיר ולא נתן שלא

שמכיון הענינים, שני בין הקשר מהו תמוה: לכאורה,

בשבת, היא המן אחדoklשברכת מיום להותיר אסור

?59למשנהו

לעיל: המוסבר לפי ברורה זו לשאלה התשובה
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למטה: יורדת המן השפעת כאשר גם דומה מצב להיות
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היא, ועשייתו יגיעתו עלֿידי מקבל שהוא שהפרנסה הכרה

הקב"ה פורע" "אני של ענין דבר, של לוivnn`לאמיתו

הטבע, מדרך שלמעלה באופן פרנסתו את מציאה) (בדרך

של בלבוש מכוסה מהטבע שלמעלה שהברכה אלא

.57טבע

.È
"¯˜Â· „Ú Â�ÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯‰Ê‰ ˘Â¯ÈÙ
מדברי משתמע בוקר", עד ממנו יותר "אל הפסוק על

של58הזוהר המן מן מתברכים השבוע ימי ששת שכל ,

" בגללoibaשבת =) לחברי" דא יומא יוזיף ולא יהיב דלא

למשנהו). אחד יום הותיר ולא נתן שלא

שמכיון הענינים, שני בין הקשר מהו תמוה: לכאורה,

בשבת, היא המן אחדoklשברכת מיום להותיר אסור

?59למשנהו

לעיל: המוסבר לפי ברורה זו לשאלה התשובה

בשבת, נעשית המן הורדת על מלמעלה שהברכה העובדה

הקב"ה מאת השפעה הוא המן של שענינו מפני היא

כפי בדיוק הטבע, של ולבושים בכלים מלובשת שאיננה

גם ולכן בהרחבה, שהוסבר כפי השבת, של ענינה שזהו

epnfצריך ולפיכך כפשוטו. בשבת, הוא למעלה המן של

למטה: יורדת המן השפעת כאשר גם דומה מצב להיות

לפי בניֿאדם של חישובים לערב אין הזה השפע בירידת

אחד מיום שמותירים בכך גם המתבטאים חישובים הטבע,

למשנהו.
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כרוך שהוא במן, שנמצא כ"טל"), (שאינו ה"מטר"

בין ההבדלים לעיל שהובהרו (כפי המקבל, בעבודת

מדרגתו "יורד" המן כאשר רק קיים וכו'), לבינונים צדיקים

הוא הרי שבת) (בבחי' "במקומו" הוא כשהמן אבל למטה,

של לפעולתו שהוא כל מקשר לחלוטין ונעלה מנותק
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האדם, של התערבות שום תיתכן לא שכאן אחד, לכל ברור

ימי בששת כמו (ליקוט) "קבלה" של פעולה לא ואפילו

ללקוט". בשבת יצאו "ולא – החול
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(58.5 הערה הנ"ל

א'פו.59) ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה

.dlx 'r `"g hweln n"dqa ezenilya qtcp (*l"end.

רב חסדא

גיטי  לכולי  למיפסלינהו  יכילנא  חסדא,  רב  אמר 
דעלמא1.

גט, שהוא דבר הכורת ומפריד, הוא בחינת גבורות 
ודינים, כי הגבורות מחלקות ומפרידות.

שמו מורה על חסד, כמאמר2 חסדא   — רב חסדא 
שמך וחסדאין מילך.

הכורת  גט,  היפך  ואשה,  איש  מחבר  הוא  לכן, 
ומבדיל ביניהם, והוא אמר שיכול לפסול כל הגיטין, 

ולא תתגרש בהן האשה מהאיש.
להסיר  יכול  חסד3,  רב  בחינת  שהוא  חסדא,  ורב 
את הדינים והגבורות של גט ולהמתיקן. ועל דרך מה 
שכתוב4 אלקים ברב חסדך, שבחינת רב חסד ממתיקה 

את שם אלקים, השם של גבורה.
)תורת לוי יצחק עמ' סא(

רבי טרפון

אמר רבי טרפון, אקפח את בני, שזו ההלכה מקופחת5.

מבית  היה  כי  גבורות,  בחינת  הוא   — טרפון  רבי 
שמאי6, גבורה.

כמאמר8  בבינה,  היא  ועשירות  גדול7,  עשיר  והיה 
ובינה  בצפון,  שלחן  וסימניך  יצפין,  שיעשיר  הרוצה 

היא התחלת קו השמאל, מקור הגבורות.
והיה אוכל תאנים9, תאנה היא בבינה10.

היינו  דוקא,  אמו  ביותר11,  אמו  בכבוד  זהיר  והיה 
בינה.

בכותל12,  טרפה  כמו  הכאה,  לשון  הוא   — טרפון 

1( גיטין כ, א.
2( שם ז, א.

3( תשא לד, ו.
4( תהלים סט, יד.

5( שבת יז, א.
6( סדר הדורות מערכת רבי טרפון.

7( שם.
8( בבא בתרא כה, ב.

9( נדרים סב, א.
10( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת עקב. 

11( קידושין לא, ב.
12( חולין נו, א במשנה. ועיין ערוך מערכת טרף ב.

ומובן שהכאה היא בחינת גבורות.
טרפון — הוא טרפו ן', היינו שטרפו וחלקו הוא נ', 

חמישים שערי בינה13.
בחינת  בני,  את  אקפח  להישבע  רגיל  שהיה  זהו 

גבורות.
)ליקוטים ואגרות עמ' קפט(

רבי טרפון, רבי עקיבא

רבי טרפון יהב לרבי עקיבא שית מאה קונטרין דכסף, 
אמר ליה, אזיל זבין לי חדא אוסיא כו' נסב יתהון ופלג 
באורייתא  דלעין  ולאלין  ולמתנייא  לספרייא  יתהון 

כו'14.

כי הוא  גבורה,  יצחק,  הוא על דרך   — רבי טרפון 
היה מבית שמאי15, בחינת גבורות.

ויזרע  שכתוב16  כמו  שדה,  בזריעת  עסק  יצחק 
לשוח  יצחק  ויצא  שכתוב17  כמו  בשדה,  והלך  יצחק, 
כי  בשדה,  שנפלו  הניצוצות  את  לברר  והיינו  בשדה, 
יצחק, הצחוק והתענוג, הוא מבירור הניצוצות. ואהב 
לו  כי ציד בפיו19, שהיה מביא  את עשו, איש שדה18, 
לאכול ולשתות, והיינו שהיה רוצה ואהב את הבירור 

של הניצוצות שבשדה.
את  לברר  היינו  שדה,  רוצה  היה  טרפון  רבי  וגם 

הניצוצות שבשדה.
יש  בשמו  כי  יעקב,  דרך  על  הוא   – עקיבא  רבי 

אותיות יעקב, ורבי עקיבא אותיות אביר יעקב20.
ויעקב לא עסק בזריעת שדה, ולא היה שייך לשדה, 
יושב  ויעקב איש תם  ועסק רק בתורה, כמו שכתוב21 

אהלים, אהל תורה שבכתב ואהל תורה שבעל פה.
)לקוטים ואגרות עמ' קפו(

13( ראש השנה כא, ב.
14( ויקרא רבה פל"ז, טז.

15( סדר הדורות מערכת רבי טרפון.
16( תולדות כו, יב. 

17( חיי שרה כד, סג.
18( תולדות כה, כז.

19( שם, כח.
20( ויחי מט, כד. לקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויחי.

21( תולדות שם, כז.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מח

חוברת ד

מפגש ראשון

בקבוצתו של בעלי היו ארבעה אנשים: בעלי הרב, שני שוחטים ושמש בית הכנסת שבו התפלל.

ביום שנקבע לקחתי עמי חבילת מזון, שהותר לי למסור לו כדי לחזק את בריאותו. כדי שלא אהיה 
לבדי, הלך עמי אברך מידידינו הטובים1, בנו של אדמו"ר מפולין, שלמד יחד עם ילדינו.

וחגור  מדים  לבוש  בית הכלא, כשהוא  נכח שומר של  במקום  ברזל.  רשת  דרך  התקיים  המפגש 
כלי נשק, והשגיח שהשיחה תתנהל אך ורק ברוסית.

את השינוי שהתחולל בפניו של בעלי תוך עשרה חודשים אלו - אי אפשר לתאר. השאלה הראשונה 
ששאל אותי, מיד כשהבחין בי, היתה: "ברוך השם שאנו מתראים. אמרי לי, כמה ימים הוא ראש חודש 

כסלו - יומיים או יום אחד? עלי לדעת זאת לצורך חנוכה"2...

המפגש נמשך מספר דקות, שבמהלכן הספיק השומר להעיר לנו שלוש פעמים בצעקה: "דברו 
רוסית!". בעלי היה מתוח מאוד, וכשנפרדנו ביקש ממני מחילה בבכי; הוא סבר שלא יוכל לשאת את 
תלאות המסע. השארתי לו את החבילה ונפרדתי ממנו. שבתי הביתה, והתחלתי להתרוצץ ממקום למקום 

כדי לברר את היום שבו תבוצע הגלייתו של בעלי.

1( הרב לנדמן. ראה תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 583.
2( ראה לעיל ע' 000.

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

ניכר להיות צריך דתורה גליא לומד כשאדם יחדיו. התורה ופנימיות דתורה גליא תמימה. תורה ללמוד צריך
ברֿאוריין, יהודי שהוא ניכר להיות צריך התורה פנימיות וכשלומד חסיד. יהודי שהוא בו

לשמור שצריכים ופשיטא עלֿכלֿפנים, מסכתות וכמה סוגיות ובכמה הנצרכות, בהלכות בקי להיות צריכים
ההילולא. בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק שתיקן השיעורים ובכל רש"י פירוש עם חומש לימוד

ככתוב בתורה, העמל להיות שתהיו217צריך מהסיפרא) (והוא רש"י ופירש תלכו", בחוקותי milnr"אם

נתינת שהיא יעקב", עבדי תירא "אל מלמעלה, כח נתינת זה על יש הרי היא, גדולה ויגיעה עמל כי ואם בתורה.
העמל על .218כח

פריו יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם ש"ונתתי אנו מובטחים בתורה, העמל וכשיהיה
רויחי.219וגו'" ומזוני חיי בבני מופלגה והצלחה ברכה שתהיה ,

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

בחוקותי.217) ר"פ
סט"ו.218) שנת"ל כמו

ד.219) כו, בחוקותי
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החשך חעחוד ח
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בחוקותי.217) ר"פ
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ד.219) כו, בחוקותי

זה  לי לישועה  ויהי  י-ה  וזמרת  עזי  ב –  טו, 
א-לי ואנוהו אלקי אבי וארממנהו

א. ביאור הג' )מנחות נג:( "יבוא זה" )משה( "ויקבץ זאת" 
)התורה(, "מזה" )הקב"ה( "לעם זו" )לישראל( – ומבאר מ"ש 
"זה . . אלי ואנוהו" בעולם הזה אמרו בני ישראל פעם אחת 
זה, ולעתיד לבוא ב' פעמים זה "ואמר ביום ההוא הנה אלקינו 

זה וגו'".
זה  יבוא  זו.  ויקבל זאת מזה לעם  זה  יבוא  איתא בגמרא1 
קאי על משה דכתיב בי'2 זה משה האיש. ויקבל זאת קאי על 
התורה דכתיב בה3 וזאת התורה. ויקבל מזה קאי על הקב"ה 
דכתיב בי'4 זה א-לי ואנוהו. לעם זה לישראל שנאמר5 עם זו 

יצרתי.
אני  שחורה  ע"פ  במדרש6  איתא  ואנוהו  אלי  זה  ובענין 
ונאוה הוא לפי שישראל פועלים  נק' בשם  ונאוה7 שישראל 
נברא  אשר  שייך  איך  להבין  וצריך  ואנוהו.  א-לי  דזה  הענין 
עם  קשור  זה  אשר  יותר  ועוד  בהבורא,  ואנוהו  שיהי'  יפעול 
הנברא כל כך בפנימיותו עד אשר הנברא עצמו יקרא מטעם 

זה בשם ואנוהו.
הים  יורדי  גדולים  כמה  רז"ל8  אמרו  דהנה  הוא  והענין 
דמשה רבן של כל הנביאים כמה נתחבט ואמר הראני נא כו' 
א"ל הקב"ה לא תוכל לראות את פני כו'9, ובקריעת ים סוף 

הנה גם שפחה ואפילו עולל ויונק אמרו זה א-לי ואנוהו.
והנה טעם הדבר מה שבקריעת ים סוף היו גילויים נעלים 
ביותר הוא מצד ב' הטעמים. טעם הא' הוא לפי דאף אשר 
וראית את אחורי אמנם מצד מעלת המסירת נפש דנחשון 
כולם  אצל  פעל  נפש  המסירת  מצד  הנה  בים10,  שקפץ  מה 

שיאמרו זה א-לי ואנוהו.
וטעם הב' הוא לפי שהגם אשר וראית את אחורי, וכמ"ש 
כי לא יראני האדם וחי ואמרו רז"ל11 דאפילו החיות הנושאות 
דאתגליא  בעלמא  הוא  זה  כל  הנה  רואין,  אינן  הכסא  את 
הוא  דאתגליא  דעלמא  רואין.  דאתכסיא  בעלמא  משא"כ 
וחיוהי  איהו  לאו  הנה  שבבריאה  דלהיות  הבריאה,  עולם  עד 
דאתכסיא  בעלמא  משא"כ  רואין  אינן  לזאת  חד  וגרמוהי 
שהוא באצי' שהוא עולם האחדות, איהו וחיוהי וגרמוהי חד12, 
הנה לזאת באצי' רואין. ולהיות שבקריעת ים סוף הרי הפך ים 
ליבשה שהי' הגילוי דעלמא דאתכסיא, לזאת הנה גם שפחה 
נתחבט  אשר  דהגם  ואנוהו,  א-לי  זה  אמרו  ויונק  עולל  וגם 

1( מנחות נג, ב.

2( תשא לב, כג.

3( ואתחנן ד, מד.

4( בשלח טו, ב.

5( ישעי' מג, כא.

6( שמו"ר פמ"ט, ב.

7( שיר השירים א, ה.

8( שמו"ר ספכ"ג )בשינוי לשון קצת(.

9( תשא לג, יח. שם ב.

10( ראה סוטה לז, א. פדר"א פמ"ב. במדב"ר פי"ג, ז.

11( שמו"ר שם.

12( תקו"ז בהקדמה )ג, ב(. אגה"ק ס"כ.

בזה רבן של כל הנביאים מ"מ הנה מצד ב' טעמים אלו גדלה 
המעלה דקריעת ים סוף על מעלת משה רבינו.

נתנבאו  הנביאים  דכל  בזה  נתנבא  משה  גם  אשר  והגם 
בכה ומשה נתנבא בזה13, מ"מ הנה נבואת משה הי' מאצילות 
שבבריאה ולא מאצילות ממש, שהרי נבואת משה הי' מבחי' 
וידוע אשר אבא עילאה מקננא באצי' ואימא עילאה  הבינה 
מקננא בכורסיא14, ומאחר אשר נבואת משה הי' מהבינה הרי 
שנבואתו הי' מהבריאה, אלא שבבריאה גופא היתה נבואתו 
הי'  משה  שנבואת  הרמ"ז15  וכלשון  שבבריאה,  מהאצילות 
מפנימיות הבריאה, דכוונתו הוא מאצילות שבבריאה, אמנם 

בקריעת ים סוף הי' גילוי האצילות ממש.
במתן  דגם  תורה,  למתן  הכנה  הי'  סוף  ים  קריעת  והנה 
עד  האצילות  מאורות  היינו  האצילות,  גילוי  הוא  תורה 
)חסר(  הא'  טעם  אלו,  טעמים  ב'  מצד  ג"כ  והוא  העצמות. 
וטעם הב' הוא לפי שבמתן תורה הי' החיבור דמעלה ומטה, 
עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא, ומצד עלמא דאתכסיא 

אפשר להיות כל הגילויים.
הבחי'  אותה  ג"כ  שהוא  זאת  נק'  שהתורה  מה  ג"כ  וזהו 
דזה א-לי ואנוהו, היינו שהוא למעלה מבחי' זה דמשה שהוא 
אצי' שבבריאה בלבד אמנם זה שהתורה נק' זאת הוא גילוי 

האצילות ממש.
ויקבל  יבוא  דממ"ש  זאת,  ויקבל  זה  יבוא  מ"ש  דזהו 
משמע אשר משה הוא למטה במדריגה מהתורה, והוא לפי 
שמשה אינו גילוי האצילות ממש משא"כ בתורה שהיא גילוי 
כל  ידה  על  שמתגלים  היינו  מזה  זאת  דזהו  ממש,  האצילות 

האורות עד עצמות ממש.
ומה שהתורה נקראת זאת בלשון נוקבא, הנה הטעם לזה 
שע"י  הוא  וענינה  הגשמיים  בדברים  התלבשותה  מצד  הוא 
העצמות  עד  העליונים  האורות  כל  המשכת  נעשה  התורה 
כלי  שהיא  לפי  )היינו  נוקבא  לשון  נק'  לזאת  ממש,  למטה 

המקבלת מהעצמות(.
וזהו מ"ש זה א-לי ואנוהו, ומצד זה נק' ישראל בשם ונאוה, 
דהנה איתא ברמ"ז16 דזה בגימ' י"ב והוא י"ב אותיות דג"פ הוי', 
והוא  שבמלכות,  ומוחין  שבמדות  מוחין  המוחין,  בחי'  והוא 
ג"כ י"ב אותיות דאד', שהוא היכל הוי', דהיכל הוי' הוא אד', 
וזהו זה א-לי ואנוהו, דע"י עבודת הנשמות הם עושים דירה 
שלמעלה  ממש  העצמות  המשכת  שהוא  בתחתונים  ית'  לו 
מבחי' זה א-לי )שעי"ז הם פועלים עילוי בבחי' זה א-לי( והוא 

בחי' שאו ידיכם קדש, דזהו ונאוה שהוא מלשון דירה.
ביום  ואמר  זה הוא עכשיו אמנם לעתיד כתיב17  והנה כל 
ההוא הנה אלקינו זה גו' זה הוי' קוינו לו, שלעתיד יאמרו ב' 
פעמים זה דעכשיו הוא גילוי זה פעם אחת ולעתיד יהי' גילוי 

ב' פעמים זה.
הגילוי  יהי'  ולעתיד  דז"א  הגילוי  הוא  הוא דעכשיו  והענין 

13( ספרי ר"פ מטות.

14( ראה תקו"ז ת"ו.

15( לזח"ב כג, א.

16( ראה זח"ג רעא, ב וברמ"ז שם.

17( ישעי' כה, ט. שמו"ר שם.
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נ
דעתיק. והנה גילוי ב' פעמים זה הוא ע"י הבירור דלעומת זה 
שנק' ג"כ זה כמ"ש18 וזה לכם הטמא, המן הרע הזה19, אם פגע 
כמ"ש21  זה  בשם  נקרא  אחרא  הסטרא  שגם  זה20,  מנוול  בך 
דלעומת  הבירור  ע"י  הנה  האלקים,  עשה  זה  לעומת  זה  את 
זה ממשיכים בחי' זה דעתיק. כמ"ש22 טוב זה יצר טוב מאד 
זה מלאך המות, והיינו שע"י הבירור דלעומת זה אשר הבירור 
משכהו  זה  מנוול  בך  פגע  אם  כמאמר  התורה  ע"י  נעשה 

18( שמיני יא, כט.

19( אסתר ז, ו.

20( סוכה נב, ב.

21( קהלת ז, יד.

22( ראה ב"ר פ"ט, י. זח"א יד, א. יט, ב. ועוד.

בה  ואין  פנים  כולה  היא  תורה  אשר  דלהיות  המדרש,  לבית 
בחי' אחור כלל לזאת אי אפשר שיהי' בהתורה איזה אחיזה, 
ואדרבה התורה היא דוחה את הסטרא אחרא, הנה ע"י דחי' 

זו ממשיכים בחי' זה דעתיק.
הג'  ע"י  הוא  קוינו, שההמשכה  הוי'  זה  ג"כ  שמסיים  וזהו 
ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד  העולם  שעליהם  קוין 
ההמשכות,  כל  נעשים  אלו  קוין  ג'  שע"י  חסדים23,  גמילות 
אלא שעכשיו הוא בהעלם ולעתיד יהי' בגילוי, כמ"ש24 ונגלה 

כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר.
ספר המאמרים תשי"ז עמוד 105-107 )הנחה בלתי מוגה(

23( אבות פרק א משנה ב.

24( ישעי' מ, ה.
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âé(æé)çlLa éäéåCøc íéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À¤µ¤
ìt õøàék àeä áBø÷ ék íézL|íçpé-ït íéäìû øîà ¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä̈¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨¨−§¨¬¦§¨«§¨

i"yx£ÌÁ� ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑,נהגם לב)ּכמֹו:ולא העם",(שמות את נחה ו)"ל ּתנחה(משלי ּבהתהּלכ" «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
"אֹות.‡e‰ ·B¯˜ Èk∑,למצרים הּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב הרּבהונֹוח יׁש אּגדה ÓÁÏÓ‰.ּומדרׁשי Ì˙‡¯a∑ּכגֹון ָƒ»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿…»ƒ¿»»ְ
יד)מלחמת וגֹו'",(במדבר והּכנעני העמלקי מעּקם(מכילתא)"וּירד ּדר ּכׁשהּקיפם אם ּומה, חֹוזרים. היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ראׁש "נּתנה הרׁשימֹותאמרּו: נראה הּכתּוב סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין ÌÁpÈ.מהּפכים Ôt∑מחׁשבה עליחׁשבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ∆ƒ»≈ְְֲַַַָָ

לׁשּוב לב ויּתנּו רמב"ן.ׁשּיצאּו ְְְִֵֶָָ

(çé)íéäìû áqiå|íéLîçå óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§¨−©®©«£ª¦²
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò̈¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑העקּומה לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן ÛeÒ.הסיבם ÌÈ∑אגם לׁשֹון הּוא וסּוף סּוף. לים ׁשּגדליםּכמֹו ««≈ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ«ְְְְְֲִֵֶַָ
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, קמלּו"ּבֹו ּבּמדּבר,∑ÌÈLÓÁÂ.ף ׁשהסּבתן (לפי מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְִֵֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּגרם
ּכי נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? א)יׂשראל ּכמֹו:(יהושע מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יד) ימי(בראשית ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ"וּירק

רמב"ן.אפלה ֲֵָ

(èé)òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«

i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑מּיד,(מכילתא)לבניהםׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה ּכמֹו. «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהׁשּביע

„Ôep¯aיז ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èיט dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.(יז) ·B¯˜ Èkהּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב ונח ƒ»ְְֶֶַַָֹ

לׁשֹון הרּבה. יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָלמצרים,

נחם ולא טעם ּכי ר"א, ּדעת הּוא וגם ְְִִַַַַַַָָֹרּׁש"י.

קרֹוב ּכי ּבעבּור ּפלׁשּתים ארץ ּדר ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָֹאלהים

ועל מּיד. מצרים" אל ויׁשּובּו "ויּנחמּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָהּוא

אלהים אמר ּכי היה ּכדבריהם, היה אם ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָֹּדעּתי

ּדר אלהים נחם ולא הּכתּוב: ויאמר ְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמקּדם,

הּוא קרֹוב ּכי אלהים אמר ּכי ּפלׁשּתים ְְֱִִִִִֶֶַָָֹארץ

נחם ולא ׁשּיאמר: הּנכֹון אבל העם. יּנחם ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּפן

קרֹוב" הּוא "אׁשר ּפלׁשּתים ארץ ּדר ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶָֹאלהים

ּפן אלהים אמר ּכי ההּוא, ּבּדר לנחֹותם ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹוטֹוב

מצרימה. וׁשבּו מלחמה ּבראֹותם העם ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָָיּנחם

ארץ ּדר לעבר להם ׁשּיהיה הּמלחמה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוטעם

ּבׁשלֹום לעבר יּתנּום לא ּופלׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִַָֹֹּפלׁשּתים,

יראּו לא הּמדּבר ּבדר אבל למצרים, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹויׁשּובּו

ועֹוג סיחֹון ּבארץ ּבארצם היֹותם עד ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָמלחמה

הם ּורחֹוקים להם נתּונה ׁשהיא האמֹורי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָמלכי

ההיא. ּבעת ְִִִִֵַַָמּמצרים

˙ÓÁÏÓeראּויה היתה לא ּברפידים עמלק ƒ¿∆∆ְְְֲִִִֵָָָָֹ

יעברּו לא הם ּכי ּבעבּורּה, ְֲִֵַַַָָֹלׁשּוב

והּוא ּבהםעליהם, ונלחם מארצֹו ׁשּבא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

למצרים לׁשּוב ראׁש יּתנּו ואם אֹותם, ְְְְְְִִִִִַָָָֹלׂשנאתֹו

רחֹוקים וגם ,ּבּדר ּבהם יּלחם ּכי יֹועיל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹלא

ולא ּבּה הלכּו אׁשר העקם ּבּדר מּמצרים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו

ּבראֹותם רּׁש"י: ּולׁשֹון אחרת. ּדר ְְְִִֶֶֶֶַַָָידעּו

אם והעמלקי, הּכנעני מלחמת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמלחמה,

אם מה חֹוזרין, היּו יׁשרה ּבדר ְְְְִִֶֶָָָָָהלכּו

ונׁשּובה ראׁש נּתנה אמרּו מעּקם ּדר ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכׁשהּקיפם

ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה הֹוליכן אם ְְְִִִִַַַַָָָָָמצרימה,

נחם ולא ׁשאמר: הּזה הענין מכילתא. ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹוכּמה.

הּמדּבר, ּדר העם את אלהים וּיּסב ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהים,

ללכת הענן עּמּוד החל מּסּכֹות ּבנסעם ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכי

אבל ּפלׁשּתים, ארץ ּדר הל ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלפניהם

אחריו, הלכּו ויׂשראל איתם מדּבר ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהל

ּבקצה והּוא ׁשם וּיחנּו ּבאיתם הענן ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹוּיׁשּכן

ְִַָהּמדּבר.

וטעם Ï‡¯NÈ,(יח) È�· eÏÚ ÌÈLÓÁÂלֹומר ְַַ«¬Àƒ»¿≈ƒ¿»≈ַ

ּדר אֹותם ה' ׁשהסב ּפי על אף ִִֵֵֶֶֶַַָּכי

ּפלׁשּתים עליהם יבאּו ּפן יראים היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהּמדּבר

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב זאב שי'

שלום וברכה!

במאה  חב"ד  בביהכ"נ  אשר  בדא"ח  השיעור  מהתפתחות  טוב  מבשר  שבט,  מז'  מכתבו  על  ת"ח 

שערים, ובודאי אינו מסתפק בזה שאחרים עוזרים כי אם משתדל גם הוא ככל יכולתו לבסס ולפתח שיעור 

ובפרט  אגו"ח,  צעירי  בתכנית  ככולם  רובם  והרי  חוצה,  המעינות  הפצת  ענין  של  הפעולות  בכל  וכן  זה, 

שהרי ז"ע באנו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר מסר 

נפשו על ענינים האמורים, ויום סגולה האמור, ה"ז הוספה בהסיוע מלמעלה ולתוספת השתדלות והצלחה 

בהאמור, ויהי רצון שימשיך לבשר טוב בכל הנ"ל ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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âé(æé)çlLa éäéåCøc íéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À¤µ¤
ìt õøàék àeä áBø÷ ék íézL|íçpé-ït íéäìû øîà ¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä̈¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨¨−§¨¬¦§¨«§¨

i"yx£ÌÁ� ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑,נהגם לב)ּכמֹו:ולא העם",(שמות את נחה ו)"ל ּתנחה(משלי ּבהתהּלכ" «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
"אֹות.‡e‰ ·B¯˜ Èk∑,למצרים הּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב הרּבהונֹוח יׁש אּגדה ÓÁÏÓ‰.ּומדרׁשי Ì˙‡¯a∑ּכגֹון ָƒ»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿…»ƒ¿»»ְ
יד)מלחמת וגֹו'",(במדבר והּכנעני העמלקי מעּקם(מכילתא)"וּירד ּדר ּכׁשהּקיפם אם ּומה, חֹוזרים. היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ראׁש "נּתנה הרׁשימֹותאמרּו: נראה הּכתּוב סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין ÌÁpÈ.מהּפכים Ôt∑מחׁשבה עליחׁשבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ∆ƒ»≈ְְֲַַַָָ

לׁשּוב לב ויּתנּו רמב"ן.ׁשּיצאּו ְְְִֵֶָָ

(çé)íéäìû áqiå|íéLîçå óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§¨−©®©«£ª¦²
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò̈¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑העקּומה לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן ÛeÒ.הסיבם ÌÈ∑אגם לׁשֹון הּוא וסּוף סּוף. לים ׁשּגדליםּכמֹו ««≈ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ«ְְְְְֲִֵֶַָ
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, קמלּו"ּבֹו ּבּמדּבר,∑ÌÈLÓÁÂ.ף ׁשהסּבתן (לפי מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְִֵֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּגרם
ּכי נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? א)יׂשראל ּכמֹו:(יהושע מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יד) ימי(בראשית ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ"וּירק

רמב"ן.אפלה ֲֵָ

(èé)òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«

i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑מּיד,(מכילתא)לבניהםׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה ּכמֹו. «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהׁשּביע

„Ôep¯aיז ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èיט dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.(יז) ·B¯˜ Èkהּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב ונח ƒ»ְְֶֶַַָֹ

לׁשֹון הרּבה. יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָלמצרים,

נחם ולא טעם ּכי ר"א, ּדעת הּוא וגם ְְִִַַַַַַָָֹרּׁש"י.

קרֹוב ּכי ּבעבּור ּפלׁשּתים ארץ ּדר ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָֹאלהים

ועל מּיד. מצרים" אל ויׁשּובּו "ויּנחמּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָהּוא

אלהים אמר ּכי היה ּכדבריהם, היה אם ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָֹּדעּתי

ּדר אלהים נחם ולא הּכתּוב: ויאמר ְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמקּדם,

הּוא קרֹוב ּכי אלהים אמר ּכי ּפלׁשּתים ְְֱִִִִִֶֶַָָֹארץ

נחם ולא ׁשּיאמר: הּנכֹון אבל העם. יּנחם ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּפן

קרֹוב" הּוא "אׁשר ּפלׁשּתים ארץ ּדר ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶָֹאלהים

ּפן אלהים אמר ּכי ההּוא, ּבּדר לנחֹותם ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹוטֹוב

מצרימה. וׁשבּו מלחמה ּבראֹותם העם ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָָיּנחם

ארץ ּדר לעבר להם ׁשּיהיה הּמלחמה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוטעם

ּבׁשלֹום לעבר יּתנּום לא ּופלׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִַָֹֹּפלׁשּתים,

יראּו לא הּמדּבר ּבדר אבל למצרים, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹויׁשּובּו

ועֹוג סיחֹון ּבארץ ּבארצם היֹותם עד ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָמלחמה

הם ּורחֹוקים להם נתּונה ׁשהיא האמֹורי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָמלכי

ההיא. ּבעת ְִִִִֵַַָמּמצרים

˙ÓÁÏÓeראּויה היתה לא ּברפידים עמלק ƒ¿∆∆ְְְֲִִִֵָָָָֹ

יעברּו לא הם ּכי ּבעבּורּה, ְֲִֵַַַָָֹלׁשּוב

והּוא ּבהםעליהם, ונלחם מארצֹו ׁשּבא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

למצרים לׁשּוב ראׁש יּתנּו ואם אֹותם, ְְְְְְִִִִִַָָָֹלׂשנאתֹו

רחֹוקים וגם ,ּבּדר ּבהם יּלחם ּכי יֹועיל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹלא

ולא ּבּה הלכּו אׁשר העקם ּבּדר מּמצרים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו

ּבראֹותם רּׁש"י: ּולׁשֹון אחרת. ּדר ְְְִִֶֶֶֶַַָָידעּו

אם והעמלקי, הּכנעני מלחמת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמלחמה,

אם מה חֹוזרין, היּו יׁשרה ּבדר ְְְְִִֶֶָָָָָהלכּו

ונׁשּובה ראׁש נּתנה אמרּו מעּקם ּדר ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכׁשהּקיפם

ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה הֹוליכן אם ְְְִִִִַַַַָָָָָמצרימה,

נחם ולא ׁשאמר: הּזה הענין מכילתא. ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹוכּמה.

הּמדּבר, ּדר העם את אלהים וּיּסב ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהים,

ללכת הענן עּמּוד החל מּסּכֹות ּבנסעם ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכי

אבל ּפלׁשּתים, ארץ ּדר הל ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלפניהם

אחריו, הלכּו ויׂשראל איתם מדּבר ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהל

ּבקצה והּוא ׁשם וּיחנּו ּבאיתם הענן ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹוּיׁשּכן

ְִַָהּמדּבר.

וטעם Ï‡¯NÈ,(יח) È�· eÏÚ ÌÈLÓÁÂלֹומר ְַַ«¬Àƒ»¿≈ƒ¿»≈ַ

ּדר אֹותם ה' ׁשהסב ּפי על אף ִִֵֵֶֶֶַַָּכי

ּפלׁשּתים עליהם יבאּו ּפן יראים היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהּמדּבר
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ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם יג)לכ ‡ÌÎz.(סוטה ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑.ּכן הׁשּביע לאחיו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֵֶַָ
"אּתכם" ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף .למדנּו ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨

i"yx£C¯c‰ Ì˙Á�Ï∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד (דברים «¿…»«∆∆ְְְְֶַַָָָ
ל ּכמֹו ׁשהּוא בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר עּמּוד"לראֹותכם הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ידיהענן, על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן רמב"ן.עּמּוד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(áë)éðôì äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−
:íòä̈¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑,הּוא ּברּו האׁש,הּקדֹוׁש לעּמּוד מׁשלים הענן ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את …»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש כג)ועּמּוד זה(שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
:íiä-ìò eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«

i"yx£e·LÈÂ∑הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר.˙¯ÈÁ‰ Èt È�ÙÏ e�ÁÈÂ∑(מכילתא),ּפיתם ּפיהּוא נקרא ועכׁשו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…ְְְִִִַָָֹ

הּסלעים ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ÏÚa.החירת, È�ÙÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹƒ¿≈««
ÔBÙˆ∑(מכילתא),מצרים אלהי מּכל נׁשאר אּיֹוב:הּוא ּפרׁש ועליו יראתן, קׁשה ׁשּיאמרּו להטעֹותן יב)ּכדי "מׂשּגיא(איוב ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ויאּבדם" .לּגֹויים ְְִֵַַַ

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È�·Ï∑,עליכם לכם", יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
כ) עלי(בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·�∑:ּכמֹו שירי"ר, ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, פד)ּכלּואים "ּבעמק(תהלים ְְִִִִִִַָָ¿Àƒ≈ְְְְְִִֵֶַַָֻ
כא)הּבכא", נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּולהיכן(שם מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

.ילכּו ְֵ

a„Ó¯‡:כ ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏË�e¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡��Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰�‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡��Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

‡Ôepג ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חלּוצים והיּו להם הּקרֹובֹות הערים ְְְֲִִֵֶֶַָָָיֹוׁשבי

(ראב"ע) אֹומרים ויׁש למלחמה. הּיֹוצאים ְְְְְְִִִֵַָָּכמֹו

להיֹות וחׁשבּו רמה ּביד ׁשּיצאּו הּכתּוב ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָׁשּסּפר

ּבֹורחים. עבדים ּכדמּות הלכּו ולא ְְְְְֲִִִִָָֹּגאּולים,

ÌÓBÈ.(כא) Ì‰È�ÙÏ CÏ‰ '‰Âאמרּו ּכבר «…≈ƒ¿≈∆»ְְָָ

מקֹום ׁשּכל ג'.) נ"א, רּבה ְִֵֶַָָָ(ּבראׁשית

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדינֹו, ּובית הּוא וה' ֱִֵֶֶַַַָָׁשּנאמר

ּבלק (זוה"ק ּבּלילה ּדינֹו ּובית ּבּיֹום ְִִֵֶַַַָָָָעּמהם

ׁשֹוכן ׁשהּׁשם הּכתּוב ּפרּוׁש ּכן אם ִֵֵֵֵֶַַָקצ"א:).

ּבעּמּוד ּבּיֹום לפניהם הּוא והֹול" הענן ְְְְִֵֵֶֶַַָָּבתֹו

האׁש ּבעּמּוד ׁשֹוכן ּדינֹו ּבית ּובּלילה ְִֵֵֵַַַָָָָָענן",

נראה ּבעין עין אׁשר ּכטעם: להם, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהאיר

אּתה ענן ּובעּמּוד עליהם עמד ועננ ה' ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָֹאּתה

(ּבּמדּבר לילה אׁש ּובעּמּוד יֹומם לפניהם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהל

י"ד.). י"ד,

È˙È‡¯Âלא ּכי ו'.): (י"ט, רּבה ׁשמֹות ּבאּלה ¿»ƒƒְְִֵֶַָֹ

ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו ְְִִִֵֵֵֵָָֹבחּפזֹון

לׁשעבר י"ב.), נ"ב, (יׁשעיה ה' לפניכם ְְְְִֵֵֶֶַַָָהֹול

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו לח)ּכׁשהּקדֹוׁש (יחזקאל ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והת "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי קׁשת",(תהלים רׁשפי ׁשּבר "ׁשּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ט)ואחר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' BÏÈÁ."נֹודע ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ְְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה מׁשה,∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן אללהּגיד נתקרב היא אמרּו: ולא ְְִִִֶַָָֻ««¬≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רמב"ן.(מכילתא)רֹודפינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ä)äòøt ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ
-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤

:eðãáòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח ׁשאינןאיקטֹורין וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, לּים.(מכילתא)חֹוזרין ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי (פ"קּובחמּׁשי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשביעידסוטה) יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפסּבׁשחרית הּׁשביעיׁשל ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכ מּמה∑CÙ‰iÂ.ח. נהפ ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, יהיה(לעיל מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ממֹונם ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו אֹותנּו∑e�„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּוםזה רמב"ן.מעבד ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑,וׁשּלחנּום ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

לפניכם, אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹואּו
אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiåíL ©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−
:Blk-ìò©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּורנבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ׁשאר ּכל ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶָָָ
נאמר:.(מכילתא)הרכב הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ואם(לעיל מצרים", מקנה ּכל "וּימת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל י)ּתאמר רּבי(שם היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: Blk.ׁשמעֹון ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ÔB‰È¯˙aד Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡�ÁlL È¯‡ ‡�„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡��ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הייתי ּדיני ּובית ׁשּנאמר:אני לפניכם, מהּל ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

אני לבא לעתיד אבל יֹומם, לפניהם הל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹוה'

ּומאּספכם ה' לפניכם הֹול ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַלבּדי,

ּכאׁשר הּזה הּמדרׁש וסֹוד (ׁשם). יׂשראל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאלהי

הּקדֹוׁש היה הראׁשֹונה ּבּגאּלה ּכי ְְְִִִִַַַָָָָָָֻהזּכרּתי,

עּמהם ּדינֹו ּובית ּבּיֹום עּמהם הּוא ִִִֵֶֶַָָָּברּו

ּבית מּדת ּתתעלה לבֹוא לעתיד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּלילה,

המיחד, הּׁשם לפניהם, הל וה' ּברחמים, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻּדינֹו

ּכּיֹום ולילה עּמֹו, מאּספם יׂשראל אלהי ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָָֹּכי

י"ב.), קל"ט, (ּתהּלים ּכאֹורה ּכחׁשיכה ְֲִִִֵַָָָָיאיר

מיחדת. רחמים ּבמּדת הּכל ְְֲִִִֶֶַַַֹֻּכי

‡"¯Âּכלׁשֹון הּוא ידּבר הּכתּוב ּכי (ליתא) אמר ¿ְְִִֵֵַַַָָָ

ּוׁשלּוחֹו הּׁשם ּכח ּכי ּבעבּור האדם, ְְֲִֵֵַַַָָָֹּבני

מׁשה לימין מֹולי ּכדר יׂשראל עם הֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶָהּוא

והאמת י"ב.). ס"ג, (יׁשעיה ּתפארּתֹו ְְְְְְֱִֶַַַָָזרֹוע

ּכאׁשר לא אבל מׁשה, לימין מֹולי ּכדר ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא

לעׂשֹות עּמ נהגּת ּכן ּוכתיב: מּמּנּו, ר"א ְְְֲִִִִֵֶַַַָָיבין

י"ד.). (ׁשם, ּתפארת ׁשם ְְִֵֶָָל

‡Ì‰È¯Á.(ד) Û„¯Â ‰Ú¯t ·Ï ˙‡ Èz˜fÁÂ¿ƒ«¿ƒ∆≈«¿…¿»««¬≈∆
הּבכֹורֹות ּבמּכת מהם ּפרעה ׁשּפחד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָֹּבעבּור

י"ב, (לעיל אתי ּגם ּוברכּתם מהם: ְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹּובּקׁש

אפּלּו אחריהם לרּדף ּבלּבֹו היה לא ְְֲֲִִִֵֶַָָֹֹל"ב.),

ּכרצֹונֹו, ּבהם מׁשה ׁשּיעׂשה אּלא יברחּו, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָאם

לּבֹו את יחּזק הּוא ּכי לֹומר הצר ּכן ְְְִִֵֵֶַַַַֻועל

אחריהם. ְֲִֵֶַֹלרּדף

‰hÓÏe:אחרת ּפעם לבאמר את מחּזק הנני ¿«»ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבראֹותם ּכי י"ז.), (ּפסּוק אחריהם ויבאּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמצרים

הֹולכים והם יׂשראל ּבני לפני הּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּנקרע

אחריהם לבא לּבם יּמלאם אי ּבתֹוכֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבּיּבׁשה

הּזה, ּכּפלא הּמֹופתים ּבכל ואין להם, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהרע

וחּזק עצתם סּכל אבל להם, ׁשּגעֹון ּבאמת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוזה

ּבּים. לּכנס לּבם ִִֵֶַָָָאת

‰ÌÚ.(ה) Á¯· Èk ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ«À«¿∆∆ƒ¿«ƒƒ»«»»
עד ׁשהּגיעּו וכיון עּמהם, ׁשלח ְְִִִִִֵֶֶַַָָָאיקטֹורין

ׁשאינם וראּו ולׁשּוב ליל ׁשּקבעּו ימים ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשלׁשת

ּבּיֹום לפרעה והּגידּו חזרּו למצרים ְְְְְְְִִִִִַַַָֹחֹוזרים

ליל אחריהם, רדפּו וׁשיׁשי חמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָהרביעי,

והּוא ׁשירה, אמרּו ּבׁשחרית לּים, ירדּו ְְְְְֲִִִִַַָָָָׁשביעי

הּׁשירה קֹורין אנּו לכ ּפסח, ׁשל ׁשביעי ְְִִִִֶֶַַָָָיֹום



נג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו לח)ּכׁשהּקדֹוׁש (יחזקאל ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והת "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי קׁשת",(תהלים רׁשפי ׁשּבר "ׁשּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ט)ואחר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' BÏÈÁ."נֹודע ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ְְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה מׁשה,∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן אללהּגיד נתקרב היא אמרּו: ולא ְְִִִֶַָָֻ««¬≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רמב"ן.(מכילתא)רֹודפינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ä)äòøt ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ
-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤

:eðãáòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח ׁשאינןאיקטֹורין וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, לּים.(מכילתא)חֹוזרין ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי (פ"קּובחמּׁשי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשביעידסוטה) יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפסּבׁשחרית הּׁשביעיׁשל ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכ מּמה∑CÙ‰iÂ.ח. נהפ ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, יהיה(לעיל מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ממֹונם ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו אֹותנּו∑e�„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּוםזה רמב"ן.מעבד ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑,וׁשּלחנּום ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

לפניכם, אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹואּו
אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiåíL ©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−
:Blk-ìò©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּורנבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ׁשאר ּכל ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶָָָ
נאמר:.(מכילתא)הרכב הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ואם(לעיל מצרים", מקנה ּכל "וּימת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל י)ּתאמר רּבי(שם היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: Blk.ׁשמעֹון ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ÔB‰È¯˙aד Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡�ÁlL È¯‡ ‡�„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡��ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הייתי ּדיני ּובית ׁשּנאמר:אני לפניכם, מהּל ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

אני לבא לעתיד אבל יֹומם, לפניהם הל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹוה'

ּומאּספכם ה' לפניכם הֹול ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַלבּדי,

ּכאׁשר הּזה הּמדרׁש וסֹוד (ׁשם). יׂשראל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאלהי

הּקדֹוׁש היה הראׁשֹונה ּבּגאּלה ּכי ְְְִִִִַַַָָָָָָֻהזּכרּתי,

עּמהם ּדינֹו ּובית ּבּיֹום עּמהם הּוא ִִִֵֶֶַָָָּברּו

ּבית מּדת ּתתעלה לבֹוא לעתיד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּלילה,

המיחד, הּׁשם לפניהם, הל וה' ּברחמים, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻּדינֹו

ּכּיֹום ולילה עּמֹו, מאּספם יׂשראל אלהי ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָָֹּכי

י"ב.), קל"ט, (ּתהּלים ּכאֹורה ּכחׁשיכה ְֲִִִֵַָָָָיאיר

מיחדת. רחמים ּבמּדת הּכל ְְֲִִִֶֶַַַֹֻּכי

‡"¯Âּכלׁשֹון הּוא ידּבר הּכתּוב ּכי (ליתא) אמר ¿ְְִִֵֵַַַָָָ

ּוׁשלּוחֹו הּׁשם ּכח ּכי ּבעבּור האדם, ְְֲִֵֵַַַָָָֹּבני

מׁשה לימין מֹולי ּכדר יׂשראל עם הֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶָהּוא

והאמת י"ב.). ס"ג, (יׁשעיה ּתפארּתֹו ְְְְְְֱִֶַַַָָזרֹוע

ּכאׁשר לא אבל מׁשה, לימין מֹולי ּכדר ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא

לעׂשֹות עּמ נהגּת ּכן ּוכתיב: מּמּנּו, ר"א ְְְֲִִִִֵֶַַַָָיבין

י"ד.). (ׁשם, ּתפארת ׁשם ְְִֵֶָָל

‡Ì‰È¯Á.(ד) Û„¯Â ‰Ú¯t ·Ï ˙‡ Èz˜fÁÂ¿ƒ«¿ƒ∆≈«¿…¿»««¬≈∆
הּבכֹורֹות ּבמּכת מהם ּפרעה ׁשּפחד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָֹּבעבּור

י"ב, (לעיל אתי ּגם ּוברכּתם מהם: ְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹּובּקׁש

אפּלּו אחריהם לרּדף ּבלּבֹו היה לא ְְֲֲִִִֵֶַָָֹֹל"ב.),

ּכרצֹונֹו, ּבהם מׁשה ׁשּיעׂשה אּלא יברחּו, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָאם

לּבֹו את יחּזק הּוא ּכי לֹומר הצר ּכן ְְְִִֵֵֶַַַַֻועל

אחריהם. ְֲִֵֶַֹלרּדף

‰hÓÏe:אחרת ּפעם לבאמר את מחּזק הנני ¿«»ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבראֹותם ּכי י"ז.), (ּפסּוק אחריהם ויבאּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמצרים

הֹולכים והם יׂשראל ּבני לפני הּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּנקרע

אחריהם לבא לּבם יּמלאם אי ּבתֹוכֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבּיּבׁשה

הּזה, ּכּפלא הּמֹופתים ּבכל ואין להם, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהרע

וחּזק עצתם סּכל אבל להם, ׁשּגעֹון ּבאמת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוזה

ּבּים. לּכנס לּבם ִִֵֶַָָָאת

‰ÌÚ.(ה) Á¯· Èk ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ«À«¿∆∆ƒ¿«ƒƒ»«»»
עד ׁשהּגיעּו וכיון עּמהם, ׁשלח ְְִִִִִֵֶֶַַָָָאיקטֹורין

ׁשאינם וראּו ולׁשּוב ליל ׁשּקבעּו ימים ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשלׁשת

ּבּיֹום לפרעה והּגידּו חזרּו למצרים ְְְְְְְִִִִִַַַָֹחֹוזרים

ליל אחריהם, רדפּו וׁשיׁשי חמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָהרביעי,

והּוא ׁשירה, אמרּו ּבׁשחרית לּים, ירדּו ְְְְְֲִִִִַַָָָָׁשביעי

הּׁשירה קֹורין אנּו לכ ּפסח, ׁשל ׁשביעי ְְִִִִֶֶַַָָָיֹום



glyaנד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ipy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh zegiy ihewl)

מחֹו את רצץ ׁשּבּנחׁשים ז)טֹוב יד, (רש"י ְְִֶֶַָֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים להעׂשֹותּכּפיָךחז"ל צריכה ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להיֹות צריְך הראׁש אְך הּמעׂשה, ּבכח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹרק

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו ְְְְִִֵַָָֻֻיתמּסר

(ç)éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא)ּבגבּורה «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»ְִָ
ּומפרסמת .ּגבהה ְְְֶֶָֹֻ

ß hay 'e ipy mei ß

(è)íiä-ìò íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´©©½̈
éðôì úøéçä ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk̈Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨¨−§¥®©¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−

ïôö ìòa: ©¬©§«Ÿ

(é)äpäå íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬
íéøöî|ìàøNé-éðá e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð ¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−

:ýåýé-ìà¤§Ÿ̈«

i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ׁשהתנה ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? מהּו קרב, ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
‡Ì‰È¯Á.עּמהם ÚÒ�∑מצרים ׁשל ׂשר ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ִֶָ…≈««¬≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

למצרים. לעזר הּׁשמים מן אֹומר:(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)נֹוסע הּוא ּבאברהם אבֹותם: אמנּות יט)ּתפׂשּו (בראשית ְְֲִִִִֵַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳֵַָָָָָ
ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr `i zegiy ihewl)

י)אבֹותםאמנּותּתפׂשּו יד, (רׁש"י ְֲֳִַָָָ

קבּוצֹות ׁשהיּו לֹומר, יׁש אֹו להתאֹונן. התחילּו ׁשאז נענּו, ולא ה' אל ׁשּצעקּו לאחר זה היה – גֹו'" קברים אין "המּבלי ּׁשאמרּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומה

זה אמר לא זה ׁשאמר ּומי רמּב"ן)ׁשֹונֹות, הּפסּוק(ראה על רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו ּדרְך ועל כ). לז, ּיהיּו(וּיׁשב מה ונראה . . ונהרגהּו לכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה. אמר לא זה ׁשאמר ׁשּמי רמב"ןחלֹומֹותיו, ֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓח ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù� Ï‡¯NÈ È�·e Ï‡¯NÈ È�a ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י Ï‡¯NÈ È�· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰È�ÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË� È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא וכן רּׁש"י. לׁשֹון זהּו הּׁשביעי. ְְְִִִֵֶַַַּבּיֹום

א'.). (ּכאן ְְִַָָּבּמכילתא

ÏÚÂואמר ה': ּדּבר אׁשר הּוא הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲִֵֶֶֶַַָָ

כן עׂשּו ּכאׁשר ּכי יׂשראל, לבני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּפרעה

לפני החירֹות ּפי לפני וחנּו וׁשבּו יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָּבני

ּכי ואמר מצרים למל זה הּגד צפֹון ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֻּבעל

הֹולכים ואינם ּבּמדּבר נבֹוכים והם העם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָברח

יׂשראל ּובני טעם: וזה לזּבח. ידּוע מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאל

להם ׁשעׂשּו ח'.), (ּפסּוק רמה ּביד ְְִֶֶָָָָָָֹיצאים

ּבׂשמחה ויֹוצאים להתנֹוסס", ונס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָ"ּדגל

הּנגאלים ּכדמּות ּובכּנֹור ּבתֹוף ְְְְְִִִִִִַָּובׁשירים

לׁשּוב העתידים ּכעבדים לא לחרּות, ְְֲֲִִִֵֵַַָָָֹמעבּדּות

לֹו. הּגד זה וכל ְֲֶַַָָָֻלעבֹודתם,

‡˙(יֿיב) Ï‡¯NÈ È�· e˜ÚˆiÂ „‡Ó e‡¯ÈiÂ«ƒ¿¿…«ƒ¿¬¿≈ƒ¿»≈∆

,'‰ÌÈ¯·˜ ÔÈ‡ ÈÏaÓ‰ ‰LÓ Ï‡ e¯Ó‡iÂ«…¿∆∆¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒ
.ÌÈ¯ˆÓaהּצֹועקים אדם ּבני ּכי נראה אינּנּו ¿ƒ¿«ƒְְֲִִִֵֵֶַָָָ

עׂשה אׁשר ּביׁשּועה יבעטּו להֹוׁשיעם ה' ְְְֲֲִִֶֶַָָָָאל

אבל הּצילם. ׁשּלא להם טֹוב ּכי ויאמרּו ְְֲִִִֶֶֶָָָָֹֹלהם

יסּפר והּכתּוב ּכּתֹות, היּו ּכי ׁשּנפרׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנכֹון

האחת הּכת ּכי אמר ּכּלם. ּׁשעׂשּו מה ִֶַַַַַַָָָָָֻּכל

ּבנביאֹו מכחׁשת והאחת ה'", אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָ"צֹועקת

וּיאמרּו להם, הּנעׂשית ּביׁשּועה מֹודה ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹואינּה

ּכתּוב: זאת ועל הּצילם. ׁשּלא להם טֹוב ְִִִֶֶַָָָֹֹּכי

ז'.), ק"ו, (ּתהּלים סּוף ּבים ים על ְְְִִַַַַָוּימרּו

אחרת, ּפעם יׂשראל" "ּבני הּכתּוב יחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּולכ

ּבהם הּטֹובים ּכי ה', אל יׂשראל בני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָוּיצעקּו

ּולכ ּבדברֹו. מרּו והּנׁשארים ה' אל ְְְְֲִִִֶַָָָָָצעקּו

וּיאמינּו ה' את העם וּייראּו :ּכ אחר ְֲִִֶַַַַַַָָָָאמר

לא ל"א.). ּפסּוק (להּלן עבּדֹו ּובמׁשה ְְְֶַַַָָֹבה'

אבל וּיאמינּו" ה' את יׂשראל "וּייראּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָאמר

ליחידים, ׁשם יׂשראל" "ּבני ּכי "העם", ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָאמר

(להּלן העם וּיּלנּו וכן: להמֹון, ׁשם ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹו"העם"

כ', (ּבמד"ר רּבֹותינּו הזּכירּו וכ כ"ד.). ְְְִִֵַָט"ו,

א'.), כ"ה, (ּבּמדּבר לזנֹות העם וּיחל ְְִִֶַַָָָָכ"ב.):

הּוא, ּגנאי לׁשֹון "העם" ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֶֶַַָָָָּבכל

הּוא. ׁשבח לׁשֹון "יׂשראל" ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָוכל

‰p‰Â,"ּבּמלחמה למּות "לקחּתנּו אמרּו לא ¿ƒ≈ְְְְִַַָָָָָֹ

ּומּמתנּו ּבּמדּבר, למּות לקחּתנּו ְְְֲִִֵַַָָָָֻאבל:

חפצים היּו לא מלחמה יראּו טרם ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמדּבר,

ּובּצמא. ּברעב ׁשם ימּותּו ּפן הּמדּבר אל ְִֵֶֶַַָָָָָָָָָלצאת

ּבארץ ועֹודם ּבצאתם כן לֹו ׁשאמרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָויּתכן

הּמדּבר ּדר אלהים אֹותם הסב ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמצרים

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ipy meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðàéöBäì eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑שיפו"ר מּׁשם? לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז פושי"ש דינו"ן .פלינצס"א ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäøîàì íéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ
ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? ואם∑Óe�˙n.והיכן נמּות, מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ְֲִֵֶָ

יתרֹו ּפרׁשת לקּמן ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּברׁש"י

וכן: יט)ׁשּנמּות, ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים ׁשּובי(דברי "עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאׁשּוב ׁשאקּום, .ּבׁשלֹום", ְֶֶָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עֹוד רמב"ן.ּתֹוסיפּו ִ

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם "ואׁשר(בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

וכן לי", ו)ּדּבר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון ."האּתם ְְִִִֵֶֶַַַַַ

ÌÈ¯ˆÓaיא ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡�z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˙e˜t‡Ï ‡�Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב ‡�ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙ�Â ‡�pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙ�c ‡�Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓ�cÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡�˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נצא, אנה מּתחּלה: לֹו ׁשאמרּו אֹו סּוף. ְְִִֵֵֶַָָָָים

הּמדּבר ּדר ואם ּבנּו, יּלחמּו ּפלׁשּתים ּדר ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָאם

מּמּותנּו מצרים את לעבד לנּו ּבּמדּבר.טֹוב ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

¯LÙ‡Â'ּבה מאמינים העם היּו ּכי לֹומר עֹוד ¿∆¿»ֲִִִַַַָָָ

ּבמׁשה אבל להּצילם, אליו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּומתּפּללים

עליהם. למׁשל יֹוציאם ּפן ּבלּבם ספק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹנכנס

חׁשבּו והּמֹופתים האֹותֹות ׁשראּו ּפי על ְְְְִִֶַַַָָָואף

הביא ׁשהּׁשם אֹו חכמה ּבדר אֹותם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעׂשה

חפץ אּלּו ּכי הּגֹוים, ּברׁשעת הּמּכֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעליהם

אחריהם. רֹודף ּפרעה היה לא ּביציאתם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשם

"ּוצעיקּו", וּיצעקּו: ּבכאן ּתרּגם ְְְְְְְֲִִִֵַָֻואנקלּוס

אבל התּפּללּו ׁשּלא לֹומר ּתרעמת, ענין ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹעׂשאֹו

מּמצרים, ׁשהֹוציאם על לפניו מתרעמים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהיּו

תעׂשה לּמה לאמר ּפרעה אל וּיצעקּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכּלׁשֹון:

וּתהי וכמֹוהּו: ט"ו.). ה', (לעיל לעבדי ְְְֲִֵֶַַָָֹכה

אחיהם אל ּגדֹולה ּונׁשיהם העם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָצעקת

עליהםהּיהּודים מתרעמים א'.), ה', (נחמיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ

ּוצעקה. ּגדֹול ְְָָָּבקֹול

(.'· Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eאּמנּות להם ּתפׂשּו : «¿ƒ¿»»ְֶָָָֻ

קברים אין המּבלי מׁשה אל וּיאמרּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹאבֹותם,

להם ּבאּו ּבעּסה ׂשאֹור ׁשּנתנּו מאחר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבמצרים,

ּדּברנּו אׁשר הּדבר זה הלא לֹו אמרּו מׁשה, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹאצל

והיה הרע, הּיצר הּוא ׁשּבעּסה ּוׂשאֹור וגֹו'. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָאלי

ּבלב לתת ה' אל צעקּו מּתחּלה ּכי לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדעּתם

היה ׁשּלא ראּו וכאׁשר מאחריהם, לׁשּוב ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפרעה

אמרּו אז אליהם, וקרב נֹוסע היה אבל ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָחֹוזר

מחׁשבה ּבלּבם ונכנסה ּתפּלתנּו נתקּבלה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא

ּבּתחּלה. ּכאׁשר מׁשה אחרי להרהר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָרעה

Ï‡(יג) ÌBi‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èkƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ«…
.„BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙רּבֹותינּו ּדעת על …ƒƒ¿…»ֵַַַַ

היא ד'.) ה', סּכה וירּוׁשלמי ּכאן ְְְִִִִַָָָֻ(מכילתא

לד ּתעׂשה לא יאמרמצות ּכן ואם ֹורֹות. ְְְֲִִֵֶַַַֹֹ

ּוראּו ּבמקֹומכם התיּצבּו ּתיראּו, אל ְְְְְִִִֶַַַָָהּכתּוב:

מּידם הּיֹום" אתכם "ׁשּיֹוׁשיע ה' יׁשּועת ְְִִֶֶֶֶַַַָָאת

ראיתם אׁשר מצרים ּכי לעבֹודתם, ּתׁשּובּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָואל

אתכם מצּוה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּיֹום ְְֶֶֶַַַָָָאֹותם

מעּתה לראֹותם ּברצֹונכם תֹוסיפּו "ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָֹעֹוד

ליׂשראל, מׁשה מּפי מצוה ותהיה עֹולם". ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָועד

העם את יׁשיב ולא וכן למעלה. הזּכרה ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻולא

לא לכם אמר וה' סּוס הרּבֹות למען ְְְְִֶַַַַַַָָָֹמצרימה

י"ז, (ּדברים עֹוד הּזה ּבּדר לׁשּוב ְִִֶֶֶַַָָתֹוסיפּון

הבטחה. לא ּבאמת, מצוה ׁשהיא ְְֱִִֶֶֶַָָָֹט"ו.),
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(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðàéöBäì eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑שיפו"ר מּׁשם? לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז פושי"ש דינו"ן .פלינצס"א ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäøîàì íéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ
ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? ואם∑Óe�˙n.והיכן נמּות, מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ְֲִֵֶָ

יתרֹו ּפרׁשת לקּמן ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּברׁש"י

וכן: יט)ׁשּנמּות, ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים ׁשּובי(דברי "עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאׁשּוב ׁשאקּום, .ּבׁשלֹום", ְֶֶָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
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ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−
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i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עֹוד רמב"ן.ּתֹוסיפּו ִ
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וכן לי", ו)ּדּבר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון ."האּתם ְְִִִֵֶֶַַַַַ
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Ôe˜zLz:יד Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נצא, אנה מּתחּלה: לֹו ׁשאמרּו אֹו סּוף. ְְִִֵֵֶַָָָָים

הּמדּבר ּדר ואם ּבנּו, יּלחמּו ּפלׁשּתים ּדר ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָאם

מּמּותנּו מצרים את לעבד לנּו ּבּמדּבר.טֹוב ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

¯LÙ‡Â'ּבה מאמינים העם היּו ּכי לֹומר עֹוד ¿∆¿»ֲִִִַַַָָָ

ּבמׁשה אבל להּצילם, אליו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּומתּפּללים

עליהם. למׁשל יֹוציאם ּפן ּבלּבם ספק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹנכנס

חׁשבּו והּמֹופתים האֹותֹות ׁשראּו ּפי על ְְְְִִֶַַַָָָואף

הביא ׁשהּׁשם אֹו חכמה ּבדר אֹותם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעׂשה

חפץ אּלּו ּכי הּגֹוים, ּברׁשעת הּמּכֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעליהם

אחריהם. רֹודף ּפרעה היה לא ּביציאתם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשם

"ּוצעיקּו", וּיצעקּו: ּבכאן ּתרּגם ְְְְְְְֲִִִֵַָֻואנקלּוס

אבל התּפּללּו ׁשּלא לֹומר ּתרעמת, ענין ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹעׂשאֹו

מּמצרים, ׁשהֹוציאם על לפניו מתרעמים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהיּו

תעׂשה לּמה לאמר ּפרעה אל וּיצעקּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכּלׁשֹון:

וּתהי וכמֹוהּו: ט"ו.). ה', (לעיל לעבדי ְְְֲִֵֶַַָָֹכה

אחיהם אל ּגדֹולה ּונׁשיהם העם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָצעקת

עליהםהּיהּודים מתרעמים א'.), ה', (נחמיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ

ּוצעקה. ּגדֹול ְְָָָּבקֹול

(.'· Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eאּמנּות להם ּתפׂשּו : «¿ƒ¿»»ְֶָָָֻ

קברים אין המּבלי מׁשה אל וּיאמרּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹאבֹותם,

להם ּבאּו ּבעּסה ׂשאֹור ׁשּנתנּו מאחר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבמצרים,

ּדּברנּו אׁשר הּדבר זה הלא לֹו אמרּו מׁשה, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹאצל

והיה הרע, הּיצר הּוא ׁשּבעּסה ּוׂשאֹור וגֹו'. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָאלי

ּבלב לתת ה' אל צעקּו מּתחּלה ּכי לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדעּתם

היה ׁשּלא ראּו וכאׁשר מאחריהם, לׁשּוב ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפרעה

אמרּו אז אליהם, וקרב נֹוסע היה אבל ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָחֹוזר

מחׁשבה ּבלּבם ונכנסה ּתפּלתנּו נתקּבלה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא

ּבּתחּלה. ּכאׁשר מׁשה אחרי להרהר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָרעה

Ï‡(יג) ÌBi‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èkƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ«…
.„BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙רּבֹותינּו ּדעת על …ƒƒ¿…»ֵַַַַ

היא ד'.) ה', סּכה וירּוׁשלמי ּכאן ְְְִִִִַָָָֻ(מכילתא

לד ּתעׂשה לא יאמרמצות ּכן ואם ֹורֹות. ְְְֲִִֵֶַַַֹֹ

ּוראּו ּבמקֹומכם התיּצבּו ּתיראּו, אל ְְְְְִִִֶַַַָָהּכתּוב:

מּידם הּיֹום" אתכם "ׁשּיֹוׁשיע ה' יׁשּועת ְְִִֶֶֶֶַַַָָאת

ראיתם אׁשר מצרים ּכי לעבֹודתם, ּתׁשּובּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָואל

אתכם מצּוה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּיֹום ְְֶֶֶַַַָָָאֹותם

מעּתה לראֹותם ּברצֹונכם תֹוסיפּו "ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָֹעֹוד

ליׂשראל, מׁשה מּפי מצוה ותהיה עֹולם". ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָועד

העם את יׁשיב ולא וכן למעלה. הזּכרה ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻולא

לא לכם אמר וה' סּוס הרּבֹות למען ְְְְִֶַַַַַַָָָֹמצרימה

י"ז, (ּדברים עֹוד הּזה ּבּדר לׁשּוב ְִִֶֶֶַַָָתֹוסיפּון

הבטחה. לא ּבאמת, מצוה ׁשהיא ְְֱִִֶֶֶַָָָֹט"ו.),



glyaנו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy

ß hay 'f iyily mei ß

(åè)-éða-ìà øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«
:eòqéå ìàøNé¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל להּלןּבתפּלה, ׁשנאמר ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי (ישעיההּדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּתצּוני"מה) ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac∑(מכילתא)עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא להם אין ְְִַַַַַַָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּים להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי רמב"ן.ּבפניהם, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©¨−
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©¨−©©¨¨«

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáe§¨«¨¨«

(èé)ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½
òqiå íäéøçàî Cìiåãîòiå íäéðtî ïðòä ãenò ©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ

:íäéøçàî¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ּבכללהבּדיל מצרים. ׁשל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמקֹום
מצרים עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ‰Ô�Ú.ּבדין „enÚ ÚqiÂ∑את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמחנה
רמב"ן.למצרים ְְִִַ

ÌÚטו ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

nÈ‡טז ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏË�e¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏË�e ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»
:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡��Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÈÏ.(טו) ˜Úˆz ‰Óמׁשה ּכי ר"א אמר «ƒ¿«≈»ִֶַָ

ּכמֹו לֹו, צֹועקים ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָּכנגד

י'.). (ּפסּוק ה' אל יׂשראל בני וּיצעקּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשאמר:

להם ראּוי אלי, ּתצעק מה אמר לּמה ּכן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואם

ּדּבר לצעק". ּתּניחם "מה יאמר: ואּולי ְְְִִִֵֵַַַַַֹֹֹלצעק.

ד'.). (ּפסּוק ל אמרּתי ּכבר ּכי ויּסעּו, ְְְְִִִֶַָָָָָלהם

ּבפרעה. ְְְְִַָָֹואּכבדה

e�È˙Ba¯Â(.'ג ּפרק ריׁש ּכאן (מכילתא אמרּו ¿«≈ְְְִֵֶֶָָָ

והּוא ּומתּפּלל, צֹועק מׁשה ְְִֵֵֶֶַָָׁשהיה

ּפי על ואף ּיעׂשה, מה ידע לא ּכי ְֲִִֶַַַַַַָָֹהּנכֹון,

לא הּוא ּבפרעה, ואּכבדה הּׁשם: לֹו ְְְְִֵֶַַַָָָֹֹׁשאמר

הּים ׂשפת על הּוא ּכי יתנהג, אי יֹודע ְְִִֵֵֵַַַַַָָָהיה

ׁשּיֹורּנּו מתּפּלל והיה ּומּׂשיג, רֹודף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָוהּׂשֹונא

אלי, ּתצעק מה טעם: וזה יבחר. ּדר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָה'

צר ל "ואין ּתעׂשה מה לׁשאל צרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהיית

ּבפרעה, ואּכבדה הֹודעּתי ּכבר ּכי ְְְְְְְִִִִַַָָָֹֹלצעק",

ּבכללו הּוא ּכי מׁשה, צעקת הּכתּוב סּפר לא ְְֲִִִֵֶַַַַָֹ

ְִֵָיׂשראל.

‰‡ÌÈ‰Ï.(יטֿכ) C‡ÏÓ ÚqiÂ:ר"א אמר «ƒ««¿«»¡…ƒַָ

הּגדֹול הּׂשר הּוא האלהים ְֱִַַַַַָָֹמלא

הּכתּוב והּוא ּבענן, ההֹול א'.) י"ב, ְִֵֵֶַַָָָָ(ּדנּיאל

י"ג, (לעיל יֹומם לפניהם הל וה' ְְִֵֵֵֶַָָָֹעליו:

ההֹול הּזה הּמלא נסע" "וכאׁשר ְְֲֵֶֶַַַַַַָָכ"א.).

עּמּוד "נסע מאחריהם וּיל יׂשראל מחנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלפני

מחנה ּבין והחׁש הענן ויהי עּמֹו", ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהענן

האׁש ּבעּמּוד הּלילה את ליׂשראל וּיאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמחנה

ּכי הּים, לעבר הּלילֹות ּבׁשאר עׂשה ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכאׁשר

הּכתּוב ׁשאמר זה ּדעּתי ועל עברּו. ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָּבּלילה

הּלילה, ּבתחּלת היה האלהים מלא ְְְֱִִִִַַַַַַַָָָָֹוּיּסע

יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים ְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹּומלא

ׁשּנקראת הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדינֹו לבית ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָרמז

הּכתּוב, מן ּבמקֹומֹות "מלא" הּדין ְְִִִִַַַַָָמּדת

לפניהם והֹול האׁש, ּבעּמּוד הּׁשֹוכן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָוהּוא

האלהים. הזּכיר ּכן ועל להם, להאיר ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹלילה

וראיתי ּבאּור. הּוא אבל ,נסמ ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָויּתכן

מ"ט) (ּדף יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדר' ְְְְִִֶַַַָּבּמכילתא

ּבן ׁשמעֹון רּבי את יֹוחאי ּבן יֹונתן רּבי ְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאל

ה'" מלא" ּכתּוב מקֹום ּבכל מה מּפני ְְְִֵַַַַָָָיֹוחאי

אלהים אין לֹו, אמר האלהים", מלא" ְְֱֱִִֵַַַָָָֹֹוכאן

ּׁשאמרנּו. למה רמזּו וכּו'. ּדין אּלא מקֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָָּבכל

‰p‰Âמחנה מּלפני האׁש ּבעּמּוד נסע עּתה ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

עֹוד" "ונסע מאחריהם, והל ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

והּנה מאחריהם, וּיעמד מּפניהם הענן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעּמּוד

ּבא ּכי לבאר וׁשב מאחריהם העּמּודים ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין הּזה הענן ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעּמּוד

ּבין הענן עּמּוד הפסיק ׁשּלא לֹומר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

ּבין הפסיק אבל יׂשראל, למחנה האׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָעּמּוד

הענן ויהי האׁש. עּמּוד ּובין מצרים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמחנה

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy

(ë)ïéa àáiå|ïðòä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
lä-úà øàiå CLçäå:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé §©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑.לפניו מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָּבאּו

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי Ô�Ú‰ È‰ÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים לצדעּמּוד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‡ÊŒÏ‰.מצרים ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא)מחנה אל .מחנה ְִִַ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|íiä-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈
äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

:íénä eò÷aiå©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר:הרׁש יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא יּמים",(יחזקאל ּבלב ׁשבר הּקדים "רּוח ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

כז) קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְִַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

הּים על ידֹו את מׁשה כא)וּיט (יד, ֵֶֶַַַָָֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האּמהֹותּבתרּגּום ּבדרְךׁשׁשת הרי ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ב)ּכלל טז, לֹומר(ברכות ויׁש וזלּפה. ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון רמב"ןּבפׁשיטּות: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(áë)íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©¨−©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîBç: ½̈¦«¦¨−¦§Ÿ¨«

(âë)Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−
:íiä CBz-ìà åéLøôe¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑אלא היה? אחד סּוס אחדוכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

È¯LÓ˙‡כ ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰� Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È�· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹור ליׂשראל והיה למחנה. מחנה ּבין ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָוהחׁש

מּפני מאחריהם, ׁשהּוא ּפי על אף האׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבעּמּוד

מפסיק הענן עּמּוד היה ולא למעלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה

וּיאר טעם: וזה למצרים. ּכאׁשר להם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָאֹותֹו

לא אבל הּלילה, להם האיר ּכי הּלילה, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאת

היה לא ּכי ,ּבּדר לנחֹותם הּלילֹות ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר

האׁש עּמּוד היה ׁשאּלּו זה, והיה לפניהם. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהֹול

הענן ועּמּוד הּלילֹות, ּכׁשאר יׂשראל לפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהֹול

ממהרים יׂשראל היּו יׂשראל, ּובין מצרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבין

אחריהם, יבאּו ולא יראּו לא והּמצרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹללכת,

רב הּמרחק ואין לאּטם יׂשראל הלכּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָועּתה

יׂשראל מחנה את רֹואים הּמצרים והיּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם

האׁש יראּו ּכי אחריהם והֹולכים הענן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּתֹו

לקרב יכֹולים היּו ׁשּלא אּלא הענן, ְְִִִֶֶֶַָָָָֹמּתֹו

טעם: וזה העּמּודים. ׁשני הפסק מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאליהם

הּלילה. ּכל זה אל זה קרב ְְֶֶֶַַָָָָֹולא

‰�ÁÓ Ï‡ '‰ Û˜LiÂ ¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿…∆«…∆««¿≈∆«¬≈
האׁש עּמּוד הסיר ּכי כ"ד.), (ּפסּוק ְִִֵֵַָָוגֹו'

הּיֹום וׂשמֹו הּימים, ּכל ּכמנהג יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמּמחנה

"עּמּוד ּובין ּבינם מצרים", מחנה על ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ"מׁשקיף

וּיהם ּבּיֹום. יׂשראל ּבֹו יׁשּתּמׁשּו אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהענן"

עליהם, האׁש עּמּוד ּבהׁשקיף מצרים מחנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָאת

ּתלהט ולהבה הּגדֹול חּמֹו עליהם יּגיע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּכי

ּפרׁשּתי ּוכבר י"ח.), ק"ו, (ּתהּלים ְְְְִִִִֵַָָרׁשעים

יסֹודּבמעׂשה ּכי א'.) א', (ּבראׁשית ּבראׁשית ְְְְֲִִִֵֵֵַ

עּמּוד הּוא "והחׁש ו"הענן ,חׁש יּקרא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהאׁש

לכל מאיר היה האׁש עּמּוד אבל וענן, ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָאׁש

למצרים מחׁשי עּתה והיה ּבעּמּודֹו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָיׂשראל

עליו יחׁשי אׁשר הענן ּבעּמּוד ּבא היֹותֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָמּפני

הּכל עׂשה והּנה יכּסּנּו. הענן אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּׁשמׁש

ּבּפסּוקים הּנכֹון וזהּו הּללּו. עּמּודים ְְְִִִֵֶַַַַָָּבׁשני

ֵֶָהאּלה.

CÏBiÂ(כא) Ìi‰ ÏÚ B„È ˙‡ ‰LÓ ËiÂ«≈∆∆»««»«∆
ÌÈ„˜ Áe¯a Ìi‰ ˙‡ היה‰' וגֹו'. ∆«»¿«»ƒְָָ

קדים ּברּוח הּים לבקע יתּבר לפניו ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהרצֹון

הּמחרבת היא הרּוח ּכאּלּו ׁשּיראה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמיּבׁשת

ויבֹוׁש ה' רּוח קדים יבֹוא ׁשּכתּוב: ּכענין ְְְִִֵֶַָָָָָים,

ט"ו.), י"ג, (הֹוׁשע מעינֹו ויחרב ְְְֱֵֶַַַָמקֹורֹו

י"ב, אּיֹוב (ע"פ ויאּבדם למצרים ְְְְְִִִִִֵַַַהׂשּגיא

ׂשם הרּוח אּולי חׁשבּו זה ּבעבּור ּכי ְֲִֶַַַָָָכ"ג.),

ּבעבּור זאת עׂשתה ה' יד ולא לחרבה, ְְֲֶַַַָָָָָָֹֹהּים

הּים ּבֹוקעת הרּוח ׁשאין ּפי על אף ְִִֵֵֶַַַַַַָָָיׂשראל,

אחריהם ּובאּו לזאת, ּגם לּבם ׂשמּו לא ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלגזרים

וחּזקּתי טעם: וזה להם, להרע ּתאותם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמרב

לּבם ׁשחּזק אחריהם, ויבאּו ּפרעה לב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאת

מּידי ואין ּבּים, ואּׂשיגם אֹויבי ארּדף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹלאמר

להם נלחם ה' ּכי עּתה זכרּו ולא ְְְִִִֶַַַָָָֹמּציל,

ְְִִָּבמצרים.



נז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy

(ë)ïéa àáiå|ïðòä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
lä-úà øàiå CLçäå:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé §©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑.לפניו מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָּבאּו

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי Ô�Ú‰ È‰ÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים לצדעּמּוד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‡ÊŒÏ‰.מצרים ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא)מחנה אל .מחנה ְִִַ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|íiä-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈
äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

:íénä eò÷aiå©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר:הרׁש יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא יּמים",(יחזקאל ּבלב ׁשבר הּקדים "רּוח ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

כז) קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְִַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

הּים על ידֹו את מׁשה כא)וּיט (יד, ֵֶֶַַַָָֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האּמהֹותּבתרּגּום ּבדרְךׁשׁשת הרי ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ב)ּכלל טז, לֹומר(ברכות ויׁש וזלּפה. ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון רמב"ןּבפׁשיטּות: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(áë)íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©¨−©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîBç: ½̈¦«¦¨−¦§Ÿ¨«

(âë)Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−
:íiä CBz-ìà åéLøôe¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑אלא היה? אחד סּוס אחדוכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

È¯LÓ˙‡כ ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰� Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È�· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹור ליׂשראל והיה למחנה. מחנה ּבין ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָוהחׁש

מּפני מאחריהם, ׁשהּוא ּפי על אף האׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבעּמּוד

מפסיק הענן עּמּוד היה ולא למעלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה

וּיאר טעם: וזה למצרים. ּכאׁשר להם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָאֹותֹו

לא אבל הּלילה, להם האיר ּכי הּלילה, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאת

היה לא ּכי ,ּבּדר לנחֹותם הּלילֹות ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר

האׁש עּמּוד היה ׁשאּלּו זה, והיה לפניהם. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהֹול

הענן ועּמּוד הּלילֹות, ּכׁשאר יׂשראל לפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהֹול

ממהרים יׂשראל היּו יׂשראל, ּובין מצרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבין

אחריהם, יבאּו ולא יראּו לא והּמצרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹללכת,

רב הּמרחק ואין לאּטם יׂשראל הלכּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָועּתה

יׂשראל מחנה את רֹואים הּמצרים והיּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם

האׁש יראּו ּכי אחריהם והֹולכים הענן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּתֹו

לקרב יכֹולים היּו ׁשּלא אּלא הענן, ְְִִִֶֶֶַָָָָֹמּתֹו

טעם: וזה העּמּודים. ׁשני הפסק מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאליהם

הּלילה. ּכל זה אל זה קרב ְְֶֶֶַַָָָָֹולא

‰�ÁÓ Ï‡ '‰ Û˜LiÂ ¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿…∆«…∆««¿≈∆«¬≈
האׁש עּמּוד הסיר ּכי כ"ד.), (ּפסּוק ְִִֵֵַָָוגֹו'

הּיֹום וׂשמֹו הּימים, ּכל ּכמנהג יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמּמחנה

"עּמּוד ּובין ּבינם מצרים", מחנה על ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ"מׁשקיף

וּיהם ּבּיֹום. יׂשראל ּבֹו יׁשּתּמׁשּו אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהענן"

עליהם, האׁש עּמּוד ּבהׁשקיף מצרים מחנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָאת

ּתלהט ולהבה הּגדֹול חּמֹו עליהם יּגיע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּכי

ּפרׁשּתי ּוכבר י"ח.), ק"ו, (ּתהּלים ְְְְִִִִֵַָָרׁשעים

יסֹודּבמעׂשה ּכי א'.) א', (ּבראׁשית ּבראׁשית ְְְְֲִִִֵֵֵַ

עּמּוד הּוא "והחׁש ו"הענן ,חׁש יּקרא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהאׁש

לכל מאיר היה האׁש עּמּוד אבל וענן, ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָאׁש

למצרים מחׁשי עּתה והיה ּבעּמּודֹו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָיׂשראל

עליו יחׁשי אׁשר הענן ּבעּמּוד ּבא היֹותֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָמּפני

הּכל עׂשה והּנה יכּסּנּו. הענן אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּׁשמׁש

ּבּפסּוקים הּנכֹון וזהּו הּללּו. עּמּודים ְְְִִִֵֶַַַַָָּבׁשני

ֵֶָהאּלה.

CÏBiÂ(כא) Ìi‰ ÏÚ B„È ˙‡ ‰LÓ ËiÂ«≈∆∆»««»«∆
ÌÈ„˜ Áe¯a Ìi‰ ˙‡ היה‰' וגֹו'. ∆«»¿«»ƒְָָ

קדים ּברּוח הּים לבקע יתּבר לפניו ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהרצֹון

הּמחרבת היא הרּוח ּכאּלּו ׁשּיראה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמיּבׁשת

ויבֹוׁש ה' רּוח קדים יבֹוא ׁשּכתּוב: ּכענין ְְְִִֵֶַָָָָָים,

ט"ו.), י"ג, (הֹוׁשע מעינֹו ויחרב ְְְֱֵֶַַַָמקֹורֹו

י"ב, אּיֹוב (ע"פ ויאּבדם למצרים ְְְְְִִִִִֵַַַהׂשּגיא

ׂשם הרּוח אּולי חׁשבּו זה ּבעבּור ּכי ְֲִֶַַַָָָכ"ג.),

ּבעבּור זאת עׂשתה ה' יד ולא לחרבה, ְְֲֶַַַָָָָָָֹֹהּים

הּים ּבֹוקעת הרּוח ׁשאין ּפי על אף ְִִֵֵֶַַַַַַָָָיׂשראל,

אחריהם ּובאּו לזאת, ּגם לּבם ׂשמּו לא ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלגזרים

וחּזקּתי טעם: וזה להם, להרע ּתאותם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמרב

לּבם ׁשחּזק אחריהם, ויבאּו ּפרעה לב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאת

מּידי ואין ּבּים, ואּׂשיגם אֹויבי ארּדף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹלאמר

להם נלחם ה' ּכי עּתה זכרּו ולא ְְְִִִֶַַַָָָֹמּציל,

ְְִִָּבמצרים.



glyaנח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(ãë)íéøöî äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּבקר.(ברכות אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
קרּוי לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹואֹומר

אּונקלֹוס ׁשּתרּגם זהּו אליהם∑Û˜LiÂ.מּטרתאׁשמרת, ּפנה ּכלֹומר, הּואוּיּבט, אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו להׁשחיתם. ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ««¿≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו הּבטה כג)לׁשֹון סכּותא(במדבר לחקל צֹופים", Ô�ÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ְְְֲִֵַַַָָָָ¿«≈¿»»ְְִֵֶַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש נטל∑Ì‰iÂ.(מכילתא)ועּמּוד ערּבבם, ּבלע"ז. אשטורדישו"ן מהּומה לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ«»»ְְְְְִַַַָָָ
הרעׁשתסגנּיֹות "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לכּלן': אב וזה הּוא, ז)קֹול א ויהּמם"(שמואל ּפלׁשּתים על וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' ."וּירעם ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦

i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑,הּגלּגּלים נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְִִִֵַַַַָֹ
מתּפרקין ואבריהן נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות Îa·„˙.והּמרּכבֹות e‰‚‰�ÈÂ∑,להם וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְִֵֶֶַָָָָָָ

ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ÌÈ¯ˆÓa.ּבמּדה Ì‰Ï ÌÁÏ�∑ּדבר ּבּמצרּיים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְִִִַָָ
ּבמצרים ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", .אחר: ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ß hay 'g iriax mei ß

(åë)eáLéå íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®§¨ª³
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä:åéLøt-ìòå B ©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצריםׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם .יׁשּובּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)ø÷a úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ
íéøöî-úà ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙B�ÙÏ∑לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון∑B�˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ�∑ּומטרפין מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְְִִֶָָָֹֻ

הּמים לקראת ‰'.ורצין ¯Ú�ÈÂ∑עֹולין היּו ּכ למעלה, והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְִִִַַַָ«¿«≈ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּיּסּורין לקּבל חּיּות, ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין טרּוף∑Ú�ÈÂ¯.ויֹורדין לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ«¿«≈ְְְִֵַ
אּגדה ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, .ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(çë)ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½§ŸÆ
íäa øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−

:ãçà-ãò©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ ּתעׂשה(לקמן ּכליו "לכל «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וכן: עבֹודתֹו",(שם)נחׁשת", ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּתּקּון(במדבר אּלא ואינֹו ּכליהם", לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
רמב"ן.לׁשֹון ָ

ÈÈכד ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»
:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡��ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ� È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

iL¯t‡כח ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÎÏ(כח) ÌÈL¯t‰ ˙‡Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ«¿«∆»∆∆¿∆«»»ƒ¿….‰Ú¯t ÏÈÁּבלמ"ד ּכן לדּבר מקראֹות ּדר ּכ כ"ז,ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ…¿»≈ (להּלן הּמׁשּכן ּכלי לכל ּכמֹו: ְְְְְְִֵֵַַָָָֹיתרה,

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(èë)íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîç: Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)àøiå íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים מּצדׁשּפלטן עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ .זה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

(àì)àøiåýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa§¦§©½¦©¦«§¬¨¨−¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò©§«

i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑על נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּדּבּור ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, רמב"ן.לׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
ñeñ äàb äàâ-ék ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר א"אז (מלכים »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

"וּיאמרּוז) עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּובית
ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאמר

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח יא)הּבאר א ּפרׁשּו(מלכים ּבמה", ׁשלמה יבנה "אז ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁש יׂשראל: חכמי אבלּבֹו ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשלמהמדרׁשֹו: מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּפרׁשּוהּו:

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּזה ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו Èk.ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹƒ

‰‡b נלחם∑‚‡‰ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. »…»»ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחברֹו
ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָנֹופל
מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ"ה'

nÈ‡כט B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È·�·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa e�ÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„B�Â ÁaL�¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ג'.), ּפסּוק (ׁשם נחׁשת ּתעׂשה ּכליו לכל ְְֲֵֶֶַָָָָי"ט.)

ּכן ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון ּתּקּון. לׁשֹון אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַָָואינּה

ואת הרכב את ויכּסּו ּפרּוׁשֹו: רק הּזה, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּמקֹום

אחריהם הּבאים ּפרעה חיל "ּולכל" ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּפרׁשים

הם אבל והּפרׁשים, הרכב אינם והחיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּים,

ּכל למעלה: ׁשאמר ּכמֹו עּמֹו, לקח אׁשר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָעּמֹו

ט'.). (י"ד, וחילֹו ּופרׁשיו ּפרעה רכב ְְֵֶֶַָָָֹסּוס

מכּסים לּים ּכּמים ּבלמ"ד, ּכּסּוי ְְְִִִֶַַַַָָָוכמֹוהּו

(להּלן לאהל מכסה ועׂשית ט'.), י"א, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ(יׁשעיה

הּקרב על המכּסה "על", ּובא י"ד.), ְֶֶֶַַַַַָכ"ו,

רּבים. וכן ח'.), ד', ְְִִֵַַָ(וּיקרא

‰Ï„b‰.(לא) „i‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂאת ««¿ƒ¿»≈∆«»«¿…»ֶ

ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה ְְְֶֶַַָָָָָהּגבּורה

נֹופלים לׁשֹונֹות והרּבה הּוא, ּברּו ְְְְִֵַַָָהּקדֹוׁש

והמתּקן הן, מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, לׁשֹון ְְְְְֵֵַַַַָָָָֻעל

רּׁש"י. לׁשֹון הּדּבּור. ענין אחר הּלׁשֹון ְְְִִִֵַַַַַַַָיתּקן

ּגבּורה, הּגדֹולה הּיד ּפרׁש לא אנקלּוס ְְְְֲֵַַַָָָָֹֻאבל

ור"א רּבתא". ידא ּגבּורת "ית אמר: ְְְְֲַַַַָָָָאבל

הֹויה ה' יד הּנה וכן: הּגדֹולה", "הּמּכה ְְִֵֵַַַַַָָָָאמר:

האלהים יד מאד ּכבדה ג'.), ט', (לעיל ְְְְְְֱִִֵַָָָֹֹּבמקנ

י"א.). ה', (ׁשמּואלֿא' ְֵָׁשם

ÏÚÂהּיד להם ׁשּנגלית יאמר האמת ּדר ¿«ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה' ׁשעׂשה הּדין" "מּדת והיא ְְִִִֶַַַָָָהּגדֹולה,

ּבהם, מּכה ּבמצרים ׁשם היתה ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבמצרים,

אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ּכמֹו: ְְְְֲִֶֶֶֶַָָוזה

הּימין והּוא ל"ו.), ד', (ּדברים ְְְִִַַָָָהּגדֹולה

והיא ו'.), ט"ו, (להּלן אֹויב ּתרעץ ְְְֲִִֵֶַַָאׁשר

לבׁשי עּורי עּורי הּכתּוב: ׁשאמר ה' ְְִִִִֶַַַָָזרֹוע

אּת הלא ט'.), נ"א, (יׁשעיה ה' זרֹוע ְְְְֲַַַָֹֹעז

ּפסּו (ׁשם ים הּמחרבת ולאהיא י'.). ק ְֲִֶֶַַָָָֹ

מּמה עז" "לבׁשי ּׁשאמר מה מּמ ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹיתעּלם

(ּבראׁשית יעקב אביר מידי ּבּפסּוק: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּׁשּכתבנּו

כ"ד.). מ"ט,



נט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(èë)íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîç: Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)àøiå íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים מּצדׁשּפלטן עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ .זה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

(àì)àøiåýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa§¦§©½¦©¦«§¬¨¨−¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò©§«

i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑על נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּדּבּור ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, רמב"ן.לׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
ñeñ äàb äàâ-ék ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר א"אז (מלכים »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

"וּיאמרּוז) עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּובית
ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאמר

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח יא)הּבאר א ּפרׁשּו(מלכים ּבמה", ׁשלמה יבנה "אז ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁש יׂשראל: חכמי אבלּבֹו ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשלמהמדרׁשֹו: מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּפרׁשּוהּו:

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּזה ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו Èk.ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹƒ

‰‡b נלחם∑‚‡‰ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. »…»»ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחברֹו
ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָנֹופל
מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ"ה'

nÈ‡כט B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È·�·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa e�ÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„B�Â ÁaL�¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ג'.), ּפסּוק (ׁשם נחׁשת ּתעׂשה ּכליו לכל ְְֲֵֶֶַָָָָי"ט.)

ּכן ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון ּתּקּון. לׁשֹון אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַָָואינּה

ואת הרכב את ויכּסּו ּפרּוׁשֹו: רק הּזה, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּמקֹום

אחריהם הּבאים ּפרעה חיל "ּולכל" ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּפרׁשים

הם אבל והּפרׁשים, הרכב אינם והחיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּים,

ּכל למעלה: ׁשאמר ּכמֹו עּמֹו, לקח אׁשר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָעּמֹו

ט'.). (י"ד, וחילֹו ּופרׁשיו ּפרעה רכב ְְֵֶֶַָָָֹסּוס

מכּסים לּים ּכּמים ּבלמ"ד, ּכּסּוי ְְְִִִֶַַַַָָָוכמֹוהּו

(להּלן לאהל מכסה ועׂשית ט'.), י"א, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ(יׁשעיה

הּקרב על המכּסה "על", ּובא י"ד.), ְֶֶֶַַַַַָכ"ו,

רּבים. וכן ח'.), ד', ְְִִֵַַָ(וּיקרא

‰Ï„b‰.(לא) „i‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂאת ««¿ƒ¿»≈∆«»«¿…»ֶ

ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה ְְְֶֶַַָָָָָהּגבּורה

נֹופלים לׁשֹונֹות והרּבה הּוא, ּברּו ְְְְִֵַַָָהּקדֹוׁש

והמתּקן הן, מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, לׁשֹון ְְְְְֵֵַַַַָָָָֻעל

רּׁש"י. לׁשֹון הּדּבּור. ענין אחר הּלׁשֹון ְְְִִִֵַַַַַַַָיתּקן

ּגבּורה, הּגדֹולה הּיד ּפרׁש לא אנקלּוס ְְְְֲֵַַַָָָָֹֻאבל

ור"א רּבתא". ידא ּגבּורת "ית אמר: ְְְְֲַַַַָָָָאבל

הֹויה ה' יד הּנה וכן: הּגדֹולה", "הּמּכה ְְִֵֵַַַַַָָָָאמר:

האלהים יד מאד ּכבדה ג'.), ט', (לעיל ְְְְְְֱִִֵַָָָֹֹּבמקנ

י"א.). ה', (ׁשמּואלֿא' ְֵָׁשם

ÏÚÂהּיד להם ׁשּנגלית יאמר האמת ּדר ¿«ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה' ׁשעׂשה הּדין" "מּדת והיא ְְִִִֶַַַָָָהּגדֹולה,

ּבהם, מּכה ּבמצרים ׁשם היתה ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבמצרים,

אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ּכמֹו: ְְְְֲִֶֶֶֶַָָוזה

הּימין והּוא ל"ו.), ד', (ּדברים ְְְִִַַָָָהּגדֹולה

והיא ו'.), ט"ו, (להּלן אֹויב ּתרעץ ְְְֲִִֵֶַַָאׁשר

לבׁשי עּורי עּורי הּכתּוב: ׁשאמר ה' ְְִִִִֶַַַָָזרֹוע

אּת הלא ט'.), נ"א, (יׁשעיה ה' זרֹוע ְְְְֲַַַָֹֹעז

ּפסּו (ׁשם ים הּמחרבת ולאהיא י'.). ק ְֲִֶֶַַָָָֹ

מּמה עז" "לבׁשי ּׁשאמר מה מּמ ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹיתעּלם

(ּבראׁשית יעקב אביר מידי ּבּפסּוק: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּׁשּכתבנּו

כ"ד.). מ"ט,
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ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו B·Î¯Â.ּׁשאקּלס ÒeÒ∑ׁשניהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿ְֵֶ
נפרדים ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה וכן∑¯Ó‰.קׁשּורים ,ג)הׁשלי (דניאל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ»»ְְִִֵ

עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ּורמיּו
ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לח)לרּום למּטה(איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה רמב"ן."מי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

(á)ìà eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfòýé ¨¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½¡Ÿ¥¬
:eäðîîøàå éáà̈¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ּתמ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: ּהאּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹו ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון וכלעל "וזמרת", אצל סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות טז)ׁשאר ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אֹותּיֹות(תהלים ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻֻ
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, ּכגֹון:(ּבׁשו"א)הּנקּודה ּבׁשּורּו"ק, נקּודה הראׁשֹונה ּבחטף, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – ְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻֻעז
אּלא 'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָוזמרת

להם סמּו וכּלם וזמרת'וזמרת', ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, קכג)ּכמֹו ּבּׁשמים",(שם א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני "ׁשֹוכני(דברים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וזהּו ּכמֹו:סנה", ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה הּוא יּה", וזמרת "עּזי ה)הּׁשבח: "לעזרת(שופטים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ט)ה'", ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת לׁשֹון(קהלת 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא "זמיר(ישעיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

נאמר ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻעריצים"
ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש ו)היה, א וּיעׂש(מלכים ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה סביב", ו)צלעֹות ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ
רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם לֹומר:(במדבר לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לו)"ׁשחטם". לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים אל(לעיל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וּיע ה' "עזב"ּדבר לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲַַַַַָָָֹ∆≈ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נביאים ראּו ּׁשּלא מה הּים, נוה,∑e‰Â�‡Â.על לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצאן".(שם ְִִֶַַַָָֹ¿«¿≈ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
וכל ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּדבר

‡·È.הענין È‰Ï‡∑וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא ְִָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻ
אבֹותי מימי עלי רמב"ן.ואלהּותֹו ֱֲִֵֶַַָֹ

d¯ÓÈÓaב ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È�·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.(א) ¯ÈLÈ Ê‡:ׁשלמה רּבנּו לׁשֹון »»ƒ∆ְְֵַֹֹ

ׁשירה ׁשּיׁשיר ּבלּבֹו עלה הּנס ְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכׁשראה

ידּבר אז וכן, וגֹו'. לאמר וּיאמרּו עׂשה ְְְְְֵֵֵֵַַָָָֹֹוכן

אמר הּנס ּכׁשראה י"ב.), י', (יהֹוׁשע ְְְֵֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע

יׂשראל, לעיני וּיאמר עׂשה וכן לדּבר לּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלֹו

יׂשראל יׁשיר אז ּבּה, ׁשּפתח הּבאר ׁשירת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

ענּו באר עלי אחריו ּפרׁש י"ז.) כ"א, ְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָ(ּבּמדּבר

(מלכיםֿא' ּפרעה לבת יעׂשה ּובית וכן: ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹלּה,

אז הּבית. לּה לעׂשֹות ּבלּבֹו חׁשב ח'.), ְֲִִַַַַָָָז',

חכמי ּפרׁשּוהּו ז'.), י"א, (ׁשם ׁשלמה ְְְְִֵֵֶַָֹֹיבנה

ולא לבנֹות ׁשּבּקׁש צ"א:) (סנהדרין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹיׂשראל

הרב ּיאמר ּומה ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו ְְֵֶַַַַָָָֹּבנה.

י"ט.), ק"ו, (ּתהּלים ּבחרב עגל יעׂשּו ְְֲִִֵֵֶַַָֹּבּפסּוק:

(ׁשם ּביׁשימֹון יעציבּוהּו ּבּמדּבר ימרּוהּו ְְֲִִִִַַַַָָָּכּמה

ּגפנם ּבּברד יהרג ּכן, הּמזמֹור וכל מ'.), ְְְֲִֵַַַַָָָָֹע"ח,

ּפסּוק (ׁשם ערב ּבהם יׁשּלח מ"ז.), ּפסּוק ְֶַַָָָָָָֹ(ׁשם

כ', (מלכיםֿב' אלי יבאּו ּומאין וכן, ְְִִֵֵֵֶַָָֹמ"ה.),

ח', (ׁשם ארּמים יּכהּו אׁשר הּמּכים מן ֲֲִִִֶַַַַָֻי"ד.),

ּומׁשה ז'.): ל"ג, (להּלן וכן ט"ו.), ט', ְְֵֶַָכ"ט.

ׁשּלא הֹווה, לׁשֹון אינּנּו ּכי האהל. את ְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹיּקח

אחת. ּפעם אּלא ְֶַַַַָָלקחֹו

Ï·‡ּבמקֹום עתיד לֹומר הּוא הּלׁשֹון ּדר ¬»ְִִֶֶַַָָ

יאמר וכן ההפ.עבר, רּבים ּבמקֹומֹות ּו ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

יעמיד ענין ׁשהמסּפר הּלׁשֹון מנהג ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָוהּטעם,

מּמּנּו. לּמעׂשה וירמז ׁשּיחּפץ, ּבּזמן ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹעצמֹו

ּבֹו וידּבר הּמעׂשה ּבזמן עצמֹו יעמיד ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַּפעם

ויאמר ּבתחּלתֹו, עליו ועֹומד הֹווה ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּבענין

וכן לפניו, מׁשֹוררים ּכאּלּו יׂשראל" ְְְְְְִִִִֵֵָָָָ"יׁשיר

ּכבר, נעׂשה זה ויאמר עצמֹו יאחר ּופעם ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֻּכּלם,

יהיה זה ׁשּיבא רב ולכן ענין, לאּמת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹוהּכל

הּנבּואֹות. ְְְִַַּבענין

‰‡b ‰‡‚ Èkמה ּכל ועל הּׁשירֹות, על ƒ»…»»ְִַַַַָ

לׁשֹון נֹוספֹות. ּבֹו יׁש עֹוד ּבֹו ְֲֵֵֶַָּׁשאקּלס

ּכן ואּולי וגדל". "רֹוממּות לׁשֹון עׂשאֹו ְְְְֲִֵֶַַָֹרּׁש"י.

(אּיֹוב ּגּלי ּבגאֹון יׁשית ּופה וכמֹוהּו: ְְִִִֶַָָֹהּוא,

ה'.), מ"ז, (יחזקאל הּמים גאּו ּכי י"א.), ְְִִֵֶַַָל"ח,

לׁשֹון ט"ז.), י', (אּיֹוב ּתצּודני ּכּׁשחל ְְְְִִִֵֶַַַויגאה

"ּגאּות לׁשֹון אנקלּוס, ּדעת והּנכֹון ורּבּוי. ְְְְְִֵֶַַַָֹֻּגדל

ׁשּמתּגאה "הּסּוס" על נתּגאה ּכי ְְִִִֶֶַַַָָָָמּמׁש",

את ּכי ּבֹו, "הרֹוכב" הּגּבֹור ועל ְְִִִֵֶַַַָָָּבּמלחמה

(ּפסּוק ּגאֹונ ּוברב וכן: בּים, רמה ְְְְְֵֵֶַָָָָֹׁשניהם

ירֹומם הּמתּגאה ּכי ּגאּות, לׁשֹון ּכּלם וכן ְְְְִִֵֵֵֶַָָֻז'.),

ּבמעלה. ְְֲַַָעצמֹו

dÈ.(בֿג) ˙¯ÓÊÂ ÈfÚעּזי מּלת ּכי ר"א ּפרׁש »ƒ¿ƒ¿»»ִִִֵַַָ

והּטעם, יּה. עּזי וזמרת עּזי ְְְִִִֶֶַַַָָָָמֹוׁשכת,

הּׁשם, הּוא ּבֹו יזּמר אׁשר ותקּפֹו עּזֹו ּכי ְְְֲִֵֵֶַַָָֻהֹודה

אֹוׁשיבּנּו ואנוהּו, אלי זה יׁשּועתי". היה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ"והּוא

ׁשאסּפר וארממנהּו, אבי" "אלהי זה ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבנוה",

מקרא. ׁשל ּפׁשּוטֹו וּדאי הּוא וזה ְְְְִֶֶַַָָּגבּורֹותיו.

ׁשּתי מּמּנּו והזּכיר ׁשלם, הּׁשם הזּכיר לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹאבל

ּבכ רּבנּו מׁשה ודר ּבלבד, הּתֹורהאֹותּיֹות ל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

אׁשר ּכּלֹו הּגדֹול הּׁשם זהלהזּכיר לֹו: אמר ְְֲִֵֶֶַַַַָָֻ

ט"ו.). ג', (לעיל ּדר לדר זכרי וזה לעלם ְְְְְְִִִֵֶָֹֹֹׁשמי

ט"ו.) ּתצא ּפרׁשת סֹוף (ּתנחּומא ּדרׁשּו ְְְֵֵַַָָָָָּוכבר

ט"ז.), י"ז, (להּלן יּה ּכס על יד ּכי ְִֵַַַָָָָּבּפסּוק:

ׁשלם הּכּסא ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵֵֵֶַַַָָָנׁשּבע

עמלק. ׁשל זרעֹו ׁשּיּמחה עד מלא הּׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", ב)"איׁש א (מלכים ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

לגּבֹור לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ּדוד:∑‰' ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
יז) א אֹוחז(שמואל מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ואנכי

ּפֹונה ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîeòaè åéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈ª§¬
:óeñ-íéá§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי 'אֹו(לקמן אּונקלֹוס: ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', קדׁש"ׁשם∑Á·Óe¯.אׁשּתדאה "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: .ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË∑(מכילתא):ּכמֹו טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי ּבּטיט",(ירמיה ירמיהּו "וּיטּבע À¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּובלבנים ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לו) ׁשּיחזרּו(תהלים ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ירוין
מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמים

ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם ‡·Ô.להיֹות BÓk∑."ּכּקׁש "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְִִֶַָָ¿»∆ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּיד ׁשּנחּו ּכעֹופרת והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש .הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé E:áéBà õòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«
i"yx£E�ÈÓÈ .E�ÈÓÈ∑ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: �‡È¯c.ׁשּתי '‰ E�ÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿∆¿»ƒ
Áka∑אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל את להּציל «…«ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מל ׁשּתי לעׂשֹות ּתרעץלאדם היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, יאבדּו",(תהלים אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה צד)"ּכי ה',(שם רׁשעים, "עדֿמתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

יעלזּו", רׁשעים צג)עדֿמתי לנּו",(שם לא ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, ב)"נׂשאּו "אענה,(הושע ְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי ּבקּום(תהלים לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' "לּולי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אדם", ה)עלינּו ּדּבריֿׁשיר",(שופטים עּורי, עּורי, ּדבֹורה, עּורי, כו)"עּורי, עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה (תהלים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם "ּגנבתי∑�‡È¯c."ונתן ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, הּיּו"ד ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ∆¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ

dÓL:ג ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ� È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה e˙Á� ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡�·‡k¿«¿»

z·¯˙ו ÈÈ C�ÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ C�ÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡�Ò»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÂּכּלּה הּים יׁשּועת ּכי ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ְֱֲִֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּכתּוב הּוא האלהים, מלא יד על ְְֱִֶַַַַָָָָֹהיתה

ּוכמֹו כ"א.), כ"ג, (להּלן ּבקרּבֹו ׁשמי ּכי ְְְְְִִִַָָָעליו:

(לעיל הּגדלה הּיד את יׂשראל וּירא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:

אׁשר הּדין, למּדת ירמז "הּיד" ּכי ל"א.), ְְֲִִִִֶַַַָֹי"ד,

והּנֹוקמת, הּגדֹולה הּיד הּמקרעתהיא והיא ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

עז לבׁשי עּורי עּורי הּנביא: ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּים,

ים הּמחרבת היא אּת הלא ט'.), נ"א, ְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹ(יׁשעיה

למעלה ׁשּכתבּתי ּוכמֹו י'.), (ׁשם רּבה ּתהֹום ְְְְְִֵֶַַַָָָָמי

וזמרתֹו עּזֹו "ּכי אמר ּכן ּבעבּור ל"א.), ְְֲִִֵַַָָֻ(י"ד,

(יׁשעיה עֹולמים צּור ה' ּביּה ּכי הּזה", ְְְִִֵֶַַַָָָהּׁשם

תנּוס ּכי הּים ּל מה ּבאר: וכן ד'.). ְְִֵֵַַַָָכ"ו,

(ׁשם יעקב אלֹוּה מּלפני ה'.) קי"ד ְְֱֲִִִִֵַַָֹ(ּתהּלים

ׁשירתא (ּבׁשּלח ּבּמכילתא אמרּו וכן ז'). ְְְְְִִֵַַַָָָָָּפסּוק

וּיּסע ׁשּנאמר: עּמהם, ׁשכינה לּים ירדּו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָג'.):

ׁשמֹות ּובאּלה י"ט.). י"ד, (לעיל האלהים ְְְְֱִֵֵֶַַָֹמלא

ׁשּנאמר ּדין, אּלא עז אין א'.) (ל', אמר ֱִֵֶֶֶַַַָָָֹרּבה

אהב. מׁשּפט מל ועז ד'.): צ"ט, ְְְִִִֵֶֶָָֹ(ּתהּלים

.e‰Â�‡Â ÈÏ‡ ‰Ê."עליֹון נוה אל אֹותֹו "ואעלה ∆≈ƒ¿«¿≈ְְְֲֵֶֶֶַ

ׁשּדי ּבאל להם ׁשּנראה אבֹותי", ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ"אלהי

ּבּׁשם אֹותֹו "ארֹומם" ועּתה ג'.), ו', ְְֲֵֵֵַַָ(לעיל

מלחמה איׁש הּׁשם יהיה מעּתה ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּׁשלם,

אּנׂשא עּתה ארֹומם עּתה ּכטעם: ׁשמֹו, ה' ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָויהיה

לׁשבע זה ׁשּירמז ויּתכן י'.). ל"ג, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ(יׁשעיה

זכרי וזה לעלם ּׁשמי זה ּכמֹו: ּבחכמה, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹספירֹות

ג'.): ׁשירתא (ּכאן ּובּמכילתא ט"ו.). ג', ְְְִִֵַָָָָ(לעיל

"אבֹותי" ועם רחמים, ּבמּדת נהג עּמי ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָאלי,

מּדת אּלא "אלי" ׁשאין ּומּנין הּדין, ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּבמּדת

(ּתהּלים עזבּתני למה אלי אלי ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָרחמים,

י"ב, (ּבּמדּבר לּה נא רפא נא אל ב'.), ְְִֵַָָָָָכ"ב,

כ"ז.). קי"ח, (ּתהּלים לנּו וּיאר ה' אל ְִִֵֶַָָי"ג.),

ּבזה, "אל" הּוא עּמי ּכי אלי, זה יאמר: ּכן ְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹואם

ּבדינֹו. רחמן להיֹות הרחמים עם יתעּלה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָּכי



סי glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", ב)"איׁש א (מלכים ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

לגּבֹור לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ּדוד:∑‰' ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
יז) א אֹוחז(שמואל מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ואנכי

ּפֹונה ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîeòaè åéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈ª§¬
:óeñ-íéá§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי 'אֹו(לקמן אּונקלֹוס: ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', קדׁש"ׁשם∑Á·Óe¯.אׁשּתדאה "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: .ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË∑(מכילתא):ּכמֹו טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי ּבּטיט",(ירמיה ירמיהּו "וּיטּבע À¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּובלבנים ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לו) ׁשּיחזרּו(תהלים ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ירוין
מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמים

ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם ‡·Ô.להיֹות BÓk∑."ּכּקׁש "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְִִֶַָָ¿»∆ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּיד ׁשּנחּו ּכעֹופרת והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש .הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé E:áéBà õòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«
i"yx£E�ÈÓÈ .E�ÈÓÈ∑ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: �‡È¯c.ׁשּתי '‰ E�ÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿∆¿»ƒ
Áka∑אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל את להּציל «…«ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מל ׁשּתי לעׂשֹות ּתרעץלאדם היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, יאבדּו",(תהלים אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה צד)"ּכי ה',(שם רׁשעים, "עדֿמתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

יעלזּו", רׁשעים צג)עדֿמתי לנּו",(שם לא ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, ב)"נׂשאּו "אענה,(הושע ְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי ּבקּום(תהלים לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' "לּולי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אדם", ה)עלינּו ּדּבריֿׁשיר",(שופטים עּורי, עּורי, ּדבֹורה, עּורי, כו)"עּורי, עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה (תהלים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם "ּגנבתי∑�‡È¯c."ונתן ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, הּיּו"ד ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ∆¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ

dÓL:ג ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ� È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה e˙Á� ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡�·‡k¿«¿»

z·¯˙ו ÈÈ C�ÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ C�ÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡�Ò»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÂּכּלּה הּים יׁשּועת ּכי ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ְֱֲִֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּכתּוב הּוא האלהים, מלא יד על ְְֱִֶַַַַָָָָֹהיתה

ּוכמֹו כ"א.), כ"ג, (להּלן ּבקרּבֹו ׁשמי ּכי ְְְְְִִִַָָָעליו:

(לעיל הּגדלה הּיד את יׂשראל וּירא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:

אׁשר הּדין, למּדת ירמז "הּיד" ּכי ל"א.), ְְֲִִִִֶַַַָֹי"ד,

והּנֹוקמת, הּגדֹולה הּיד הּמקרעתהיא והיא ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

עז לבׁשי עּורי עּורי הּנביא: ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּים,

ים הּמחרבת היא אּת הלא ט'.), נ"א, ְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹ(יׁשעיה

למעלה ׁשּכתבּתי ּוכמֹו י'.), (ׁשם רּבה ּתהֹום ְְְְְִֵֶַַַָָָָמי

וזמרתֹו עּזֹו "ּכי אמר ּכן ּבעבּור ל"א.), ְְֲִִֵַַָָֻ(י"ד,

(יׁשעיה עֹולמים צּור ה' ּביּה ּכי הּזה", ְְְִִֵֶַַַָָָהּׁשם

תנּוס ּכי הּים ּל מה ּבאר: וכן ד'.). ְְִֵֵַַַָָכ"ו,

(ׁשם יעקב אלֹוּה מּלפני ה'.) קי"ד ְְֱֲִִִִֵַַָֹ(ּתהּלים

ׁשירתא (ּבׁשּלח ּבּמכילתא אמרּו וכן ז'). ְְְְְִִֵַַַָָָָָּפסּוק

וּיּסע ׁשּנאמר: עּמהם, ׁשכינה לּים ירדּו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָג'.):

ׁשמֹות ּובאּלה י"ט.). י"ד, (לעיל האלהים ְְְְֱִֵֵֶַַָֹמלא

ׁשּנאמר ּדין, אּלא עז אין א'.) (ל', אמר ֱִֵֶֶֶַַַָָָֹרּבה

אהב. מׁשּפט מל ועז ד'.): צ"ט, ְְְִִִֵֶֶָָֹ(ּתהּלים

.e‰Â�‡Â ÈÏ‡ ‰Ê."עליֹון נוה אל אֹותֹו "ואעלה ∆≈ƒ¿«¿≈ְְְֲֵֶֶֶַ

ׁשּדי ּבאל להם ׁשּנראה אבֹותי", ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ"אלהי

ּבּׁשם אֹותֹו "ארֹומם" ועּתה ג'.), ו', ְְֲֵֵֵַַָ(לעיל

מלחמה איׁש הּׁשם יהיה מעּתה ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּׁשלם,

אּנׂשא עּתה ארֹומם עּתה ּכטעם: ׁשמֹו, ה' ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָויהיה

לׁשבע זה ׁשּירמז ויּתכן י'.). ל"ג, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ(יׁשעיה

זכרי וזה לעלם ּׁשמי זה ּכמֹו: ּבחכמה, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹספירֹות

ג'.): ׁשירתא (ּכאן ּובּמכילתא ט"ו.). ג', ְְְִִֵַָָָָ(לעיל

"אבֹותי" ועם רחמים, ּבמּדת נהג עּמי ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָאלי,

מּדת אּלא "אלי" ׁשאין ּומּנין הּדין, ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּבמּדת

(ּתהּלים עזבּתני למה אלי אלי ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָרחמים,

י"ב, (ּבּמדּבר לּה נא רפא נא אל ב'.), ְְִֵַָָָָָכ"ב,

כ"ז.). קי"ח, (ּתהּלים לנּו וּיאר ה' אל ְִִֵֶַָָי"ג.),

ּבזה, "אל" הּוא עּמי ּכי אלי, זה יאמר: ּכן ְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹואם

ּבדינֹו. רחמן להיֹות הרחמים עם יתעּלה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָּכי



glyaסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

‡ÈB·.יֹום" ıÚ¯z∑ּומׁשּברת רֹועצת היא ּבׁשֹופטיםהאֹויב.ּתמיד יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ודֹומה ƒ¿«≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אֹויב(י') ּומלקה מׁשּברת היא ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר רמב"ן.. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz E:Lwk Bîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«
i"yx£E�B‡b ·¯·e∑ּגאֹונֹואם ּברב ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל נהרסים, אֹויביו נגּדÒ¯‰z∑,.לבד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה ּתמיד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«¬…ְְִִֵֶֶַַָָָָ
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם פג)ּומי היא(תהלים ּומה יהמיּון". אֹויבי הּנה "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מקֹום ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על .ההמיה? ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

(ç)étà çeøáeeàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤¤́§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬
:íé-áìa úîäú§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן יח)להׁשמיע עׁשן(תהלים "עלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן ד)ּבאּפֹו", ׁשאמר"ּומרּוח(איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו נחה,(ישעיה ּכׁשזעּפֹו אּפי", אארי ׁשמי ארּכה,"למען נׁשימתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
קצרה. נׁשימתֹו ּכֹועס, חטם(שם)ּוכׁשהּוא אׂשים ּתהּלתי ּולמען ,"ל אחטם האף"ּותהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא נא)והרּוח וחרֹון(דף אף וכל ּבעיני. נראה ּכ ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו: אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ל)ׁשּבּמקרא מתחּממים(איוב ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון מּניֿחרב", חרה "ועצמי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת אֹומר:ונחרים הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, מּגזרת רצֹון (אסתרּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדעּתֹוא) נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה ÌÈÓ."וחמתֹו eÓ¯Ú�∑ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ∆∆¿«ƒְְְְְְִִֵַ
ּכמֹו הּמקרא, ז)צחּות השירים יֹוכיח(שיר כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים", ÌÈÓ."ערמת eÓ¯Ú�∑מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ∆∆¿«ƒְִֵֵֶַַָָ

ּגבֹוהים ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין נעׂשּו והם הּמים, �„.יבׁשּו BÓk∑ּכחֹומה ּכׁשּור, ∑�„.ּכתרּגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ¿≈ְְְְַָ≈
ּכמֹו וכּנּוס, צּבּור נז)לׁשֹון נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ואּלּו(תהלים 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

לכּת לֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס ּכנאד ּכמֹו ּכנד הּוא,היה וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ג)וכן: ולא(יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד "קמּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ∑˜e‡Ù."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ»¿
י)ּכמֹו ּבם(איוב ונלחמים ּבכח האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

קׁשי מיני הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ּבכל "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, יח)ּבחזק ב האלה",(שמואל "ּבלב ְִִֵָֹ¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדבר ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו .לׁשֹון ְְְִֶָָָָ

(è)éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´©§¦½
øç ÷éøà:éãé BîLéøBz éa ¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ
ּורצֹוני.∑�ÈLÙ.מהם ּתּמלארּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה ּכּלׁשֹוןואל הרּבה יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
א)הּזה: לי',(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי עּמֹו',(בראשית 'ּדּבר ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו י)"ולא (ירמיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

CnÚז ÏÚ eÓ˜„Ï Ôe�z¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯e�k ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

‡lÙ‚ט ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡�Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ� ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÈB·.(ו) ıÚ¯z '‰ E�ÈÓÈּפׁשטֹו רּׁש"י, לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿«≈ְְִַָ

מה ּבּכח" "הּנאּדר ימינ ּדבר, ְְְִֶֶַַַַָָָֹׁשל

מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ ה' ימינ ְְְְְְְִִִֵַַַָָָּמלאכּתּה,

יאבדּו איבי הּנה ּכי ה' איבי הּנה ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹֹֻּדגמתֹו:

מתי עד ה' רׁשעים מתי עד י'.), צ"ב, ְִַַַַָָָָ(ׁשם

ה' נהרֹות נׂשאּו ג'.), צ"ד, (ׁשם יעלזּו ְְְֲִַָָָָֹרׁשעים

ּככה. ורּבים ג'.). צ"ג, (ׁשם קֹולם נהרֹות ְְְִַָָָָָָנׂשאּו

הּפס ּכי לדעּתי, נכֹון מּלֹותואינֹו יכּפלּו ּוקים ְְְְְְִִִִִֵַַָ

ענין ׁשּיבארּו מּבלי ּככה יהיה ּתמיד ּכי ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָלֹומר

ימינ ה' ימינ אמר: ואּלּו הּׁשנית, ּבּפעם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָרק

ור"א הּנזּכרים. אּלּו ּכמֹות היה אֹויב, ּתרעץ ְְְְִִִֵֵַַָָָה'

ּבּכח נאּדרי ׁשאּתה ה' ימינ ּפרּוׁשֹו: ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאמר

הּנזּכר אּלה ּכמֹו ׁשהּוא אֹויב ּתרעץ ה' ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָימינ

ּבּכח נאּדר הּוא ה' ימינ לֹומר נכֹון ְְְְִֵֶַַַָָֹויֹותר

אֹויב ּתרעץ ה' ימינ ורם, ּגאה לכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלהׁשּפיל

ּונקבה, זכר ּבלׁשֹון ימין והזּכיר ּגדֹול. ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹּבכח

ספר מגּלת ּבֹו והּנה אלי ׁשלּוחה יד והּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּכמֹו,

הּנבּואֹות. ּכדר ּכפּול והּוא ט'.), ב', ְְְְְֵֶֶֶַָ(יחזקאל

C¯„Âהּפסּוקים מן הּמׂשּכיל יּדעּנה האמת ¿∆∆ְְֱִִִִֶֶַַַָָָ

ל"א.), י"ד, (לעיל ׁשּפרׁשּתי ְְִִִֵֵֶַָהראׁשֹונים

אחת ידֹו היתה א'.): כ"ד, (שמו"ר אמרּו ְְְַַָָָָָוכ

הּכח ּכי אֹותם, מּצלת אחת וידֹו ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשּקעּתן

אדני ּכח נא יגּדל ועּתה ׁשּנאמר, ּכענין ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹמּציל,

י"ז.). י"ד, ְִַָ(ּבּמדּבר

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

מּמּני', 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני מהם(איוב נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי ."מסּפר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
Èa¯Á ˜È¯‡∑מריקים" ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, »ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מח)ׂשּקיהם", ועל(ירמיה הּׂשק ועל הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא יד)הּכלי חניכיו",(בראשית את "וּירק ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. א)הּיֹוצא:'אזּדּין השירים ּתּורק",(שיר מח)"ׁשמן ּכלי",(ירמיה אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק כח)'לא (יחזקאל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּדחירם "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ּכמֹו∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א "מֹוריׁש(שמואל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָƒ≈ְְְִִַ

רמב"ן.ּומעׁשיר" ֲִַ

(é):íéøécà íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«
i"yx£zÙL�∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולהא∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו אבר∑ÙBÚk¯˙.ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ«∆∆ֲָ

ּבלע"ז רמב"ן.פלו"ס ְַַ

(àé)àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläú§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ˙‰l˙."אילּותי ‡¯B�∑ »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»¿ƒ…
ּתהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד רמב"ן.יראּוי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

nÈ‡י ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÈB·(ט) ¯Ó‡ארּדפם ּבדברים, ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

ועבדי. ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָואּׂשיגם

רּבה (קהלת חזית ּבמדרׁש וראיתי רּׁש"י. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹלׁשֹון

אֹויב אמר יׁשמעאל, רּבי ּתני ּכ ל"א.), ְִִֵֵֵַַָָָָא',

הּׁשירה, ּתחּלת להיֹות ראּוי היה אּׂשיג ְְְִִִִֶַַַָָָָֹארּדף

ּומאחר מקּדם ׁשאין אּלא נכּתב, לא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻֻולּמה

"דהוה ּתרּגם: ּולכ ּכן, סֹובר ואנקלּוס ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֻּבּתֹורה.

ּברדפֹו מחׁשבּתֹו ּתחּלת על סנאה", ְְְְְְִַַַַַָָָָאמר

ֲֵֶַאחריהם.

ÈzÚ„Ïeהּו הּפׁשט ּבּפסּוקּבדר סדּור א ¿«¿ƒְְֶֶַַָָָ

(ּבפסּוק מּתחּלה ּכי מּמּנּו, ְְִִִִִֶָָָהראׁשֹון

והיה ּבמצֹולת", וירדּו ּבּים "ׁשּטבעּו אמר ְְְְְִֶַַָָָָָָֹד'.)

ואת הרכב את ויכּסּו הּמים ׁשבּו ּכאׁשר ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָזה

(ּבּפסּוקים ּכ ואחר ה'.), (ּפסּוק ְְִִִַַַָָָָהּפרׁשים

אּפ ּברּוח ּכי זה, נעׂשה אי לֹומר ׁשב ְֲִֵֶֶַַַַָָח'ֿי'.)

וקפאּו מּתחּלה מים נערמּו עּזה קדים רּוח ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּוא

ׁשּירּדף האֹויב חׁשב זה ּומּפני ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹהּתהֹומֹות,

מהם, נפׁשֹו ותּמלא ׁשללם ויחּלק ּבּים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויּׂשיגם

זה והזּכיר הּים. וכּסמֹו ּברּוח עליהם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָונׁשפּת

הּׁשם מאת ופלא סּבה זאת ּבמחׁשבּתֹו ּגם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכי

ּכאׁשר ּבּים, לבא עצתם וסּכל לּבם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשחּזק

אמר ּכן על כ"א.). ד'. (י"ד, למעלה ְְְִֵֵַַַַָָּפרׁשּתי

"עֹוׂשה ּבאלים, כמכה מי י"א.): (ּפסּוק ֲִִֵֶַָָָָָֹאחריו

והפּכֹו. ּבדבר ונפלאֹות" ְְְְְְִֶָָָּגדֹולֹות

·¯EÁe.(י) zÙL�,"נׁשף" מּגזרת ר"א: אמר »«¿»¿¬ְִֵֶֶַַָ

אֹותם. ׁשהטּביעה רּוח הביא ּבּנׁשף ְִִִִֵֶֶֶַַָָּכי

נׁשף וגם ּכמֹו: "הפחה", לׁשֹון ּפרׁש: ְְְְֲִֵַַַַָָָורּׁש"י

ּפרׁש. ויפה כ"ד.). מ', (יׁשעיה וּיבׁשּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָּבהם

,ברּוח נׁשבּת ּבבי"ת, ּכמֹו ׁשענינֹו עֹוד ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָודעּתי

ז'.), ּפסּוק (ׁשם ּבֹו נׁשבה ה' רּוח ּכי ְְִִַָָָָמּלׁשֹון,

ּכי י"ח.), קמ"ז, (ּתהּלים מים יּזלּו רּוחֹו ְְִִִִִֵַָיּׁשב

אחד, ּבענין יׁשמׁשּו האּלה האֹותּיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתי

על ג'.), ט', (מׁשלי קרת מרמי ּגּפי על ְְְִֵֵֵֶַַַָֹּכמֹו:

ּורכּוׁש וכן, ג'.), כ"א, (להּלן ּבגּפֹו אם ְְְְִֵֵַַַָּגּבי,

עּמים ּבּזר כ"ד.) י"א, (ּדניאל יבזֹור ְִִִִֵֶַַָָלהם

ּבּׁשמֹות וכן ּפּזּור. לׁשֹון ל"א.), ס"ח, ְְְִִִֵֵַ(ּתהּלים

ט"ז.), י', (ׁשמּואלֿב' ׁשֹוב אֹותם, ְֲִֵַַָיחליפּו

ּבּמׁשנה ּולרּבֹותינּו ט"ז.). י"ט, (ד"הֿא' ְְִֵַַַָׁשֹופ

ּכמֹו הבקר, לענּיים הבקר א'.): ו', ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ(ּפאה

ּומן י"ז.)הפקר, א', (יֹואל פרדֹות עבׁשּו ְְְִֵֵֶָֻ

ּפקּועה ּבן ואמר, מ"ה:), (ּפסחים עפּוׁש ְְְִֶַַָָָָֹיאמר:

ׁשּנבקעה מּפני ּבקּועה, ּבן ּבמקֹום ס"ט.) ְְְְְִִִִֵֶֶָָֻ(חּלין

ּדעּתי על וכן חי. ּתׁשעה ּבן ׁשם ְְְְִִֵֶַַַָָָּומצאּו

הכּביׁשני, ט"ז.), ג', (איכה ּבאפר ְְִִִִִִֵֵֶַַָָהכּפיׁשני

(ּבראׁשית וכבׁשה הארץ את ּומלאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֻמּלׁשֹון,

י"ט.). ז', (מיכה עונתינּו יכּבׁש כ"ח.), ְֲִִֵָֹֹא',

ק"ז:), (יבמֹות כפּוׁשה מּדה עֹוד: ְְְִִָָָָּובלׁשֹונם

הּקׁשה ּברּוח" ּכי הּכתּוב, וענין ּכבּוׁשה. ְְְְְֲִִַַַָָָָּכמֹו

אׁשר ברּוח ונׁשפּת הּים", מי נערמּו ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָוהעּזה

הּים וּיׁשב זהּו ים. וכּסמֹו הּים מנהג ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה

ּכי כ"ז.), י"ד, (לעיל לאיתנֹו, ּבקר ְְְִִֵֵֶָֹלפנֹות

ּבאיתנֹו יעׂשה ּכאׁשר הרּוח ּבֹו לנׁשב ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"ׁשב"

ּגּליו. ְַָּבׂשֹוא

,˙¯ÙBÚk eÏÏˆ ÌÚËÂּכמֹו "ּבמצּלֹות" ׁשּבאּו ¿««»¬«∆∆ְְִֶָֻ

ּפעמים, ּבּׁשירה זה והזּכיר ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָהעֹופרת.

להם זה ּגם ּכי ּכעֹופרת, ה'.), (ּפסּוק אבן ְִֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

יֹודעים רּבים אנׁשים ּבהם ׁשהיּו ה', ְֲִִִִֶֶַַָָָמּיד

רֹוכבי ּכי אף לּיּבׁשה, קרֹוב והיּו ְְְִִֵַַַָָָָלׂשחֹות

ּכי להּנצל ראּויים היּו ּכּלם ּבּמים ְְִִִִִֵַַַָָָֻהּסּוסים

ּפני על הרּבה ׁשטים וכןהּסּוסים הּמים, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

נמלט לא ּובכאן ּבמים, נּצלים הּמגּנים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹתֹופׂשי

מצרים את ה' וינער טעם, וזהּו אחד. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהם

ּברּוחֹו מגּביהם הּׁשם ׁשהיה כ"ז.), י"ד, ְְְִֵֵֶַַָָָ(לעיל

רׁשעים ויּנערּו מּלׁשֹון, ּבּים, ּומׁשּפילם ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָהּקׁשה

לנערת החסן והיה י"ג.), ל"ח, (אּיֹוב ְְִִִֶֶֶָָָָֹֹמּמּנה

מן ּומּפיל ּׁשּמּפיץ מה ל"א.), א', ְְִִִֶַַַַָ(יׁשעיה

אֹותֹו. המתּקן ְְִֵַַַָהּפׁשּתן

‰',(יא) ÌÈÏ‡a ‰ÎÓÎ ÈÓ:ּכמֹו "ּבחזקים", ƒ»…»»≈ƒְֲִַָ

י"ג.), י"ז, (יחזקאל לקח הארץ אילי ְְְֵֵֵֶֶֶָָָָואת

כ'.). כ"ב, (ּתהּלים חּוׁשה לעזרתי ְְְֱִִִִֶָָָאילּותי

וחזק, ּתקף לׁשֹון ׁשהּלׁשֹון ּובאמת רּׁש"י. ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹלׁשֹון

ׁשהם מעלה ּבמלאכי ּבאלים כמכה מי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

(ּפסּוק ואנוהּו אלי זה מּלׁשֹון: אלים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנקראים

על עליֹון אל נקרא הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵֶַַָָָב'.).

(ּדנּיאל נפלאֹות ידּבר אלים אל ועל וכן: ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֻּכּלם,

(ּדברים האלהים אלהי הּוא ּכמֹו, ל"ו.), ְְֱֱִִֵָָֹֹי"א,

(ּתהּלים אלים ּבני לה' הבּו וכן, י"ז.), ְְְִִִֵֵֵַָי',

אלים יּקראּו ּכי האלהים, ּבני ּכמֹו, א'.), ְְְֱִִִִֵֵָָֹכ"ט,

אלהים, ּובני האלהים יּקראּו וכן אלים, ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵָָֹֹּובני

י"א.), י"ח, (להּלן האלהים מּכל ה' ּגדֹול ְֱִִִַָָָָֹּכי

א', (אּיֹוב ה' על להתיּצב האלהים ּבני ְְְֱִִִֵֵַַַָָֹֹוּיבאּו

סמיכּות, אינּנּו "ּבני" ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶו'.).

אנׁשי כ"ג.), נ', (ּבראׁשית ׁשּלׁשים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֵַוכן,

ע י"ד.).מחּקה כ"ג, (יחזקאל הּקיר ל ְְְִֵֶֶַַֻ

‰ÊÂּכמהּו ׁשאין ּבּקדׁש, נאּדר ּכמכה מי טעם: ¿∆ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּובּמכילתא ּבּׁשמים. הּקדׁש ּבמעֹון ְְְִִִִֶַַַַַָָֹאּדיר

לפני מׁשּמׁשים ׁשהם ּבאּלּו כמכה מי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ּכאן):

ידמה לה' יער בּׁשחק מי ּכי ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּבּמרֹום,

רּבה קדׁשים ּבסֹוד נערץ אל אלים ּבבני ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָלה'

ז'ֿח'.). פ"ט, ְִִ(ּתהּלים
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מּמּני', 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני מהם(איוב נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי ."מסּפר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
Èa¯Á ˜È¯‡∑מריקים" ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, »ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מח)ׂשּקיהם", ועל(ירמיה הּׂשק ועל הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא יד)הּכלי חניכיו",(בראשית את "וּירק ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. א)הּיֹוצא:'אזּדּין השירים ּתּורק",(שיר מח)"ׁשמן ּכלי",(ירמיה אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק כח)'לא (יחזקאל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּדחירם "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ּכמֹו∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א "מֹוריׁש(שמואל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָƒ≈ְְְִִַ

רמב"ן.ּומעׁשיר" ֲִַ

(é):íéøécà íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«
i"yx£zÙL�∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולהא∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו אבר∑ÙBÚk¯˙.ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ«∆∆ֲָ

ּבלע"ז רמב"ן.פלו"ס ְַַ

(àé)àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläú§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ˙‰l˙."אילּותי ‡¯B�∑ »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»¿ƒ…
ּתהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד רמב"ן.יראּוי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

nÈ‡י ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÈB·(ט) ¯Ó‡ארּדפם ּבדברים, ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

ועבדי. ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָואּׂשיגם

רּבה (קהלת חזית ּבמדרׁש וראיתי רּׁש"י. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹלׁשֹון

אֹויב אמר יׁשמעאל, רּבי ּתני ּכ ל"א.), ְִִֵֵֵַַָָָָא',

הּׁשירה, ּתחּלת להיֹות ראּוי היה אּׂשיג ְְְִִִִֶַַַָָָָֹארּדף

ּומאחר מקּדם ׁשאין אּלא נכּתב, לא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻֻולּמה

"דהוה ּתרּגם: ּולכ ּכן, סֹובר ואנקלּוס ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֻּבּתֹורה.

ּברדפֹו מחׁשבּתֹו ּתחּלת על סנאה", ְְְְְְִַַַַַָָָָאמר

ֲֵֶַאחריהם.

ÈzÚ„Ïeהּו הּפׁשט ּבּפסּוקּבדר סדּור א ¿«¿ƒְְֶֶַַָָָ

(ּבפסּוק מּתחּלה ּכי מּמּנּו, ְְִִִִִֶָָָהראׁשֹון

והיה ּבמצֹולת", וירדּו ּבּים "ׁשּטבעּו אמר ְְְְְִֶַַָָָָָָֹד'.)

ואת הרכב את ויכּסּו הּמים ׁשבּו ּכאׁשר ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָזה

(ּבּפסּוקים ּכ ואחר ה'.), (ּפסּוק ְְִִִַַַָָָָהּפרׁשים

אּפ ּברּוח ּכי זה, נעׂשה אי לֹומר ׁשב ְֲִֵֶֶַַַַָָח'ֿי'.)

וקפאּו מּתחּלה מים נערמּו עּזה קדים רּוח ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּוא

ׁשּירּדף האֹויב חׁשב זה ּומּפני ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹהּתהֹומֹות,

מהם, נפׁשֹו ותּמלא ׁשללם ויחּלק ּבּים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויּׂשיגם

זה והזּכיר הּים. וכּסמֹו ּברּוח עליהם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָונׁשפּת

הּׁשם מאת ופלא סּבה זאת ּבמחׁשבּתֹו ּגם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכי

ּכאׁשר ּבּים, לבא עצתם וסּכל לּבם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשחּזק

אמר ּכן על כ"א.). ד'. (י"ד, למעלה ְְְִֵֵַַַַָָּפרׁשּתי

"עֹוׂשה ּבאלים, כמכה מי י"א.): (ּפסּוק ֲִִֵֶַָָָָָֹאחריו

והפּכֹו. ּבדבר ונפלאֹות" ְְְְְְִֶָָָּגדֹולֹות

·¯EÁe.(י) zÙL�,"נׁשף" מּגזרת ר"א: אמר »«¿»¿¬ְִֵֶֶַַָ

אֹותם. ׁשהטּביעה רּוח הביא ּבּנׁשף ְִִִִֵֶֶֶַַָָּכי

נׁשף וגם ּכמֹו: "הפחה", לׁשֹון ּפרׁש: ְְְְֲִֵַַַַָָָורּׁש"י

ּפרׁש. ויפה כ"ד.). מ', (יׁשעיה וּיבׁשּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָּבהם

,ברּוח נׁשבּת ּבבי"ת, ּכמֹו ׁשענינֹו עֹוד ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָודעּתי

ז'.), ּפסּוק (ׁשם ּבֹו נׁשבה ה' רּוח ּכי ְְִִַָָָָמּלׁשֹון,

ּכי י"ח.), קמ"ז, (ּתהּלים מים יּזלּו רּוחֹו ְְִִִִִֵַָיּׁשב

אחד, ּבענין יׁשמׁשּו האּלה האֹותּיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתי

על ג'.), ט', (מׁשלי קרת מרמי ּגּפי על ְְְִֵֵֵֶַַַָֹּכמֹו:

ּורכּוׁש וכן, ג'.), כ"א, (להּלן ּבגּפֹו אם ְְְְִֵֵַַַָּגּבי,

עּמים ּבּזר כ"ד.) י"א, (ּדניאל יבזֹור ְִִִִֵֶַַָָלהם

ּבּׁשמֹות וכן ּפּזּור. לׁשֹון ל"א.), ס"ח, ְְְִִִֵֵַ(ּתהּלים

ט"ז.), י', (ׁשמּואלֿב' ׁשֹוב אֹותם, ְֲִֵַַָיחליפּו

ּבּמׁשנה ּולרּבֹותינּו ט"ז.). י"ט, (ד"הֿא' ְְִֵַַַָׁשֹופ

ּכמֹו הבקר, לענּיים הבקר א'.): ו', ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ(ּפאה

ּומן י"ז.)הפקר, א', (יֹואל פרדֹות עבׁשּו ְְְִֵֵֶָֻ

ּפקּועה ּבן ואמר, מ"ה:), (ּפסחים עפּוׁש ְְְִֶַַָָָָֹיאמר:

ׁשּנבקעה מּפני ּבקּועה, ּבן ּבמקֹום ס"ט.) ְְְְְִִִִֵֶֶָָֻ(חּלין

ּדעּתי על וכן חי. ּתׁשעה ּבן ׁשם ְְְְִִֵֶַַַָָָּומצאּו

הכּביׁשני, ט"ז.), ג', (איכה ּבאפר ְְִִִִִִֵֵֶַַָָהכּפיׁשני

(ּבראׁשית וכבׁשה הארץ את ּומלאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֻמּלׁשֹון,

י"ט.). ז', (מיכה עונתינּו יכּבׁש כ"ח.), ְֲִִֵָֹֹא',

ק"ז:), (יבמֹות כפּוׁשה מּדה עֹוד: ְְְִִָָָָּובלׁשֹונם

הּקׁשה ּברּוח" ּכי הּכתּוב, וענין ּכבּוׁשה. ְְְְְֲִִַַַָָָָּכמֹו

אׁשר ברּוח ונׁשפּת הּים", מי נערמּו ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָוהעּזה

הּים וּיׁשב זהּו ים. וכּסמֹו הּים מנהג ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה

ּכי כ"ז.), י"ד, (לעיל לאיתנֹו, ּבקר ְְְִִֵֵֶָֹלפנֹות

ּבאיתנֹו יעׂשה ּכאׁשר הרּוח ּבֹו לנׁשב ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"ׁשב"

ּגּליו. ְַָּבׂשֹוא

,˙¯ÙBÚk eÏÏˆ ÌÚËÂּכמֹו "ּבמצּלֹות" ׁשּבאּו ¿««»¬«∆∆ְְִֶָֻ

ּפעמים, ּבּׁשירה זה והזּכיר ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָהעֹופרת.

להם זה ּגם ּכי ּכעֹופרת, ה'.), (ּפסּוק אבן ְִֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

יֹודעים רּבים אנׁשים ּבהם ׁשהיּו ה', ְֲִִִִֶֶַַָָָמּיד

רֹוכבי ּכי אף לּיּבׁשה, קרֹוב והיּו ְְְִִֵַַַָָָָלׂשחֹות

ּכי להּנצל ראּויים היּו ּכּלם ּבּמים ְְִִִִִֵַַַָָָֻהּסּוסים

ּפני על הרּבה ׁשטים וכןהּסּוסים הּמים, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

נמלט לא ּובכאן ּבמים, נּצלים הּמגּנים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹתֹופׂשי

מצרים את ה' וינער טעם, וזהּו אחד. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהם

ּברּוחֹו מגּביהם הּׁשם ׁשהיה כ"ז.), י"ד, ְְְִֵֵֶַַָָָ(לעיל

רׁשעים ויּנערּו מּלׁשֹון, ּבּים, ּומׁשּפילם ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָהּקׁשה

לנערת החסן והיה י"ג.), ל"ח, (אּיֹוב ְְִִִֶֶֶָָָָֹֹמּמּנה

מן ּומּפיל ּׁשּמּפיץ מה ל"א.), א', ְְִִִֶַַַַָ(יׁשעיה

אֹותֹו. המתּקן ְְִֵַַַָהּפׁשּתן

‰',(יא) ÌÈÏ‡a ‰ÎÓÎ ÈÓ:ּכמֹו "ּבחזקים", ƒ»…»»≈ƒְֲִַָ

י"ג.), י"ז, (יחזקאל לקח הארץ אילי ְְְֵֵֵֶֶֶָָָָואת

כ'.). כ"ב, (ּתהּלים חּוׁשה לעזרתי ְְְֱִִִִֶָָָאילּותי

וחזק, ּתקף לׁשֹון ׁשהּלׁשֹון ּובאמת רּׁש"י. ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹלׁשֹון

ׁשהם מעלה ּבמלאכי ּבאלים כמכה מי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

(ּפסּוק ואנוהּו אלי זה מּלׁשֹון: אלים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנקראים

על עליֹון אל נקרא הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵֶַַָָָב'.).

(ּדנּיאל נפלאֹות ידּבר אלים אל ועל וכן: ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֻּכּלם,

(ּדברים האלהים אלהי הּוא ּכמֹו, ל"ו.), ְְֱֱִִֵָָֹֹי"א,

(ּתהּלים אלים ּבני לה' הבּו וכן, י"ז.), ְְְִִִֵֵֵַָי',

אלים יּקראּו ּכי האלהים, ּבני ּכמֹו, א'.), ְְְֱִִִִֵֵָָֹכ"ט,

אלהים, ּובני האלהים יּקראּו וכן אלים, ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵָָֹֹּובני

י"א.), י"ח, (להּלן האלהים מּכל ה' ּגדֹול ְֱִִִַָָָָֹּכי

א', (אּיֹוב ה' על להתיּצב האלהים ּבני ְְְֱִִִֵֵַַַָָֹֹוּיבאּו

סמיכּות, אינּנּו "ּבני" ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶו'.).

אנׁשי כ"ג.), נ', (ּבראׁשית ׁשּלׁשים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֵַוכן,

ע י"ד.).מחּקה כ"ג, (יחזקאל הּקיר ל ְְְִֵֶֶַַֻ

‰ÊÂּכמהּו ׁשאין ּבּקדׁש, נאּדר ּכמכה מי טעם: ¿∆ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּובּמכילתא ּבּׁשמים. הּקדׁש ּבמעֹון ְְְִִִִֶַַַַַָָֹאּדיר

לפני מׁשּמׁשים ׁשהם ּבאּלּו כמכה מי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ּכאן):

ידמה לה' יער בּׁשחק מי ּכי ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּבּמרֹום,

רּבה קדׁשים ּבסֹוד נערץ אל אלים ּבבני ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָלה'

ז'ֿח'.). פ"ט, ְִִ(ּתהּלים



glyaסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤

i"yx£E�ÈÓÈ ˙ÈË�∑ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. אדם:(ישעיה ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּומׁשּתּברין נֹופלים והן מעט ידֹו ‡¯ı.מּטה BÓÚÏ·z∑"הּצּדיק "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו רמב"ן.מּכאן ְְְְְִִִֵֶַַַָƒ¿»≈»∆ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰�∑העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, רמב"ן.לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤
i"yx£ÔeÊb¯È∑מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּב'דברימּפני ּכּמפרׁש ּבחזקה ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגת אנׁשי והרגּום רמב"ן.הּימים', ְֲִֵַַַַָָ

(åè)eâîð ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ
:ïòðë éáLé ìk−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא)?הֹולכים עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה לא מּפניוהלא אּלא «≈¡≈≈»ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומצטערים מתאֹוננים ׁשהיּו יׂשראלאנינּות, ׁשל ּכבֹודם ּכמֹו∑�e‚Ó.על עה)נמּסּו, אמרּו:(תהלים ּתמגגּנה". "ּברביבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ»…ְְְְְִִִֶַָָָֹ

לכּלֹותנּו ּבאים הם ארצנּו''עלינּו את .ולירׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al zegiy ihewl)

ארצנּו את לירׁש . . ּבאים הם טו)עלינּו טו, (רׁש"י ְִִִֵֵֵֶַַַָָ

וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ׁשּזרעֹו לאברהם הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ל)נראה, ּכנענים(לד, ּביד היתה "מסרת : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד אֹומרים ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד כו)ׁשּיּפלּו ׁשם,(ט, אלקי ה' "ּברּוְך : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּכנען". ארץ את להם לתת לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעתיד

‡¯Ú‡:יב Ôe�zÚÏa C�ÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג Ô�„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד Ôe�˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe�˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚ�Îaƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙Bl‰˙ ‡¯B�ּפן ּתהּלֹותיו" מּלהּגיד "יראּו »¿ƒְְְִִִִֶַָ

(ּתהּלים תהּלה דמּיה ל ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַָָֻימעטּו,

"ּכי ּפרׁש: ר"א וגם רּׁש"י. לׁשֹון ב'.). ְְִִֵַַַס"ה,

מי ּכי ׁשמֹו", להּלל יראים המהּללים ְְְְְִִִִֵֵַַַָּכל

ׁשמֹו להּלל חּיבים והם ּתהּלתֹו, ּכל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָיׁשמיע

טעם ּכי ּדעּתי ּולפי פלא. עׂשה לבּדֹו הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכי

יעׂשה ּכי ּבּתהּלֹות", נֹורא "ׁשהּוא תהּלֹות ְְֲִִִֶֶַַָָנֹורא

נקמֹות ׁשעׂשה ּבהם, ּומתהּלל נֹוראים ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּדברים

והּנה עבדיו, את ּבהם והֹוׁשיע רצֹונֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבעֹוברי

מלכי ּכי ּובעבּור מאד. ּומהּלל נֹורא ּבזה ְְְֲִֵֶַַָָָֹֻהּוא

הּוא ה' ּכי אמר ונלֹוז, ּבעׁשק נֹוראים ְְִִֶֶַָָָָארץ

ּבהם. מהּלל הּוא אׁשר ּבּדברים ְְֲִֶֶַָָָָֻנֹורא

,ÔÎÂהּתֹוחלת הּפׁשט ּדר על תהּלה דמּיה ל ¿≈ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻ

יפיקּו ל המיחלים ּכל ּכי ּתהּלה, ְְְְֲִִִִַַָָָל

את ׁשם ויׁשּלמּו ּבצּיֹון ׁשמ ויהּללּו ְְְְְִִִִֶַַָָרצֹונם

א מּלׁשֹון, צרתם, ּבעת נדרּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנדרם

(ּתהּלים ּתקותי מּמּנּו ּכי נפׁשי ּדֹוּמי ְְְִִִִִִִִִֵֶַָֹלאלהים

(יהֹוׁשע עמד וירח הּׁשמׁש וּיּדם ו'.), ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֻס"ב,

נפׁשי, ּדּמּיה אלהים אל א וכן: י"ג.). ְְֱִִִֵֶַַָֹֻי',

אֹומרים: ׁשמעּתי ואחרים לי. נראה ּכ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמיחלת.

ּתהּלה"ל תּׂשיג לא ּכי הּתהּלה" מׁשּתּתקת  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ

ולילה מּלׁשֹון, והּנֹוראים, הּגדֹולים .ְְְְְְִִִִֶַַַָָָלפעלי

טעם ויהיה ג'.), כ"ב, (ּתהּלים לי דּומּיה ְְְְִִִִִֶַַָֹולא

ּכלֹומר ּבצּיֹון, אׁשר האלהים ּבצּיֹון, ְְְֱֱֲִִִִֶַָֹֹאלהים

ּׁשאמרנּו. מה והּנכֹון ׁשם. ְְֵֶַַַַָָָהּׁשֹוכן

‡¯ı.(יב) BÓÚÏ·z E�ÈÓÈ ˙ÈË�ּכי הּטעם, »ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»≈»∆ִַַַ

נטית הּים וכּסמֹו ברּוח ׁשּנׁשפּת ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָאחר

והענין, ארץ. ותבלעמֹו ּוזרֹוע ימינ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָעליהם

הּיּמים, ּכמנהג הּים הׁשליכם ׁשּטבעּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּכי

על מת מצרים את יׂשראל וּירא אמר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכן

ויׁשּובּו יכלּו וׁשם ל'.), י"ד, (לעיל הּים ְְְְְִֵַַָָָׂשפת

"נבלעים הם והּנה ּכׁשהיּו. הארץ על ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעפר

(אּיֹוב וּתבּלעני סביב יחד ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָונׁשחתים",

ב'.), ב', (איכה חמל ולא ה' ּבּלע ח'.), ְִֵַַָָֹי',

י"ב.), ג', (יׁשעיה ּבּלעּו ארחתי ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹודר

ְִִהׁשחיתּו.

e�È˙Ba¯Âהארץ ׁשּפתחה ּכאן) (מכילתא אמרּו ¿«≈ְְְְִֶֶָָָָָָָ

ׁשּזכּו אֹותם "ּובלעה" ּפיה ְִֶֶָָָָָאת

ט', (לעיל הּצּדיק ה' ׁשאמרּו ּבׂשכר ְְְְִִֵֶַַָָָָלקבּורה

רק נטּויה" ו"יד "ימין" לׁשֹון ואין ְְְְִֵַָָָכ"ז.),

ימינ נטית יפרׁשּו: ואּולי ּולהׁשחתה, ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָלנקמה

"והיא ,ּכ אחר הארץ וּתבלעמֹו ּבּים, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלהמיתם

אליה. ׁשּזכּו ְֵֶֶַָָָהּקבּורה"

·EfÚ.(יג) zÏ‰� zÏ‡b eÊ ÌÚ EcÒÁ· ˙ÈÁ�»ƒ»¿«¿¿«»»¿»≈«¿»¿»¿
ּכיאמ עתיד ּבמקֹום עבר הּוא ּכי ר"א ר ְִִִִַָָָָ

נטית יאמר: ּכי ּדעּתי ועל ּבּנבּואֹות. יבא ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹכן

על ימינבחסּד ונחית הארץ, וּתבלעם האֹויב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּגאלּת, זּו עם הּדר לנחֹותם הענן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָּבעּמּוד

ּכי ,קדׁש נוה אל "ידי "ּבעז אֹותם ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹונהלּת

הּגֹוים ּכל אליו ונהרּו וכן: הֹולכים. ְְְֲִִֵֵֵַָָָָאליו

ּבית הּוא ,"קדׁש ּו"נוה ב'.). ב', ְְְְֵֵֶַָָ(יׁשעיה

ּכֹוננּו אדני מּקדׁש עֹוד: יאמר ּכאׁשר ְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹהּמקּדׁש

(ּכאן), ּבּמכילתא אמרּו וכן י"ז.). (ּפסּוק ְְְְִֵֶַָָָָָידי

צּיֹון חזה ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ּבית אּלא נוה ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

ׁשאנן נוה ירּוׁשלם תראינה עיני מֹועדנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקרית

כ'.). ל"ג, ְְַָ(יׁשעיה

ÔeÊb¯È.(ידֿטז) ÌÈnÚ eÚÓLּכאׁשר יאמר, »¿«ƒƒ¿»ֲֶַַֹ

,ידי מּתגרת ירּגזּון העּמים ְְְִִִִֶַַָָָָׁשמעּו

ויּתכן ׁשּׁשמעּו. ּבעת ּפלׁשת יֹוׁשבי אחז ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוחיל

עׂשה אׁשר ּכל העּמים ׁשמעּו ּכבר ּכי ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹׁשּיאמר

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(æè)ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא)הרחֹוקים על∑ÁÙÂ„.על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ
ׁשּנאמרהּקרֹובים, ב)ּכענין וגֹו'"(יהושע הֹוביׁש אׁשר את ׁשמענּו ÚÈ·¯."ּכי „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È�˜∑חּבבּת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְִַָ

אּמֹות האדםמּׁשאר על ׁשחביב יקרים ּבדמים הּקנּוי .ּכחפץ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàázzìòt EzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé:E §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ¨−«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑יּכנ ׁשּלא מׁשה וכּו'נתנּבא לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מרּגלים ּגזרת נגזרה ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהכי

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מקֹום, מּכל Ez·LÏ.עדין, ÔBÎÓ∑מּטה ׁשל מעלהמקּדׁש ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְֲִִִִַַַָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפעלּת ה'.∑L„wÓ.אׁשר ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְֲֶַָָƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית מט)חביב ואימתי(ישעיה ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי "אף ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי .יּבנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(èé)ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²
:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ּבא רמב"ן.ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

È‚Òaטז ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô�„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�B�¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡�c¯È«¿¿»

‡˙¯יז Cz�ÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצרים ּבארץ הּמחלההּׁשם מן ּתמיד וירּגזּון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

אימה עליהם "ׁשּתּפל ויתּפּלל ּבהם, ׂשם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשר

למלחמה. יׂשראל לקראת יצאּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹופחד"

¯Ó‡Âאל ׁשב עליהם ּתּפל ּכי אברהם רּבי ¿»«ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּכנען, אל לא ּומֹואב, אדֹום ְְֱֶֶֶַָָֹּפלׁשת

עליהם ּכי ה', עּמ יעבר עד ׁשאמר: ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹוזהּו

נלחמּו ולא ּכנען, ארץ אל ּבֹואם טרם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעברּו

ּכבד ּבעם לקראתֹו אדֹום יצא ואם ְְְֱִִִֵֶַָָָָָעּמהם.

יעברּו לבל כ'.), כ', (ּבּמדּבר חזקה ְְְְֲִַַַַָָָָּוביד

נפל ּכי ולּולא ּבהם, נלחם לא ְְְְִִֵֶַַַָָֹּבארצֹו,

להּלחם חפצים היּו ופחד אימתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעליהם

ּכי עּמֹון, הזּכיר ולא אֹותם. מּׂשנאתם ְְְִִִִִַָָָָֹּבם

על ׁשּגם ויּתכן הם. אחד ּכגֹוי ּומֹואב ְְִֵֵֶֶַַַָָָעּמֹון

עד ּבהם נלחם ולא ּפחּדם נפל ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹהּכנעני

הּנגב יׁשב ערד מל הּכנעני ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָעברם,

ּביחּוסֹו, ּכנעני אינּנּו א'.) כ"א, ְְְֲִִִֵֶַַָ(ּבּמדּבר

ׁשם.). ותנחּומא רּבה (ּבּמדּבר רּבֹותינּו ְְְְִֵַַַַַַָָָָּכדעת

ÚÂ„.(יח) ÌÏÚÏ CÏÓÈ הראה‰' ּכי יאמר, ƒ¿…¿…»»∆ְִֶַָֹ

ׁשהֹוׁשיע הּכל, על וׁשלטֹון מל הּוא ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָֹעּתה

הרצֹון יהי ּכן מֹורדיו, את ואּבד עבדיו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָאת

יגרע לא לעֹולם, הּדֹורֹות ּבכל לעׂשֹות ְְְְֲִִַַַָָָָֹמּלפניו

הרׁשעים מן יעלימהּו ולא עיניו, ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹמּצּדיק

ימל ּכגֹון: רּבים, ּפסּוקים ּכזה ּובאּו ְְְְִִִִִֶַַָָֹהמרעים.

הללּויה ודר לדר צּיֹון אלהי לעֹולם ְְְֱִִַַָָָֹֹֹה'

מעּתה מבר ה' ׁשם יהי י'.), קמ"ו, ְְְִִִֵֵַָָֹ(ּתהּלים

למל ה' והיה ב'.), קי"ג, (ׁשם עֹולם ְְְֶֶַָָָָועד

ט'.). י"ד, (זכריה הארץ ּכל ְְֶַַָָָָעל

ÒeÏ˜�‡Âׁשהּמלכּות ּבעבּור מּמּנּו נתירא ¿À¿¿ְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּולפיכ עד, לעֹולמי היא ְְְִִִֵֵַָֹלאלהים

לעלם קאים מלכּותיּה "ה' הוה: לׁשֹון ְְְֲֵֵֶַַָָָֹעׂשאֹו

ּכל מלכּות מלכּות ּכדר עלמיא", ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָּולעלמי

הבינֹותי ולא י"ג.). קמ"ה, (ּתהּלים ְְֲִִִִִָֹֹעלמים

לעֹולם ה' כבֹוד יהי ּכתּוב: ׁשהרי ּבזה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָּדעּתֹו

הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ל"א.), ק"ד, ְְִֵֶֶָָָָָ(ׁשם

אנּו (ּבּקּדיׁש ויתקּדׁש יתּגּדל י"ט.), ע"ב, ְְְִִִַַַַַַָָ(ׁשם

ׁשמ ויגּדל יאמן ויתקּדׁש), יתּגּדל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָאֹומרים

ּכסֹוד ׁשּטעמם ויּתכן כ"ד.). י"ז, ְְֲִֵֶַָָ(ד"הֿא'

רכֹות.הּב ְַָ

ÂÈL¯Ù·e.(יט) BaÎ¯a ‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èkƒ»«¿…¿ƒ¿¿»»»
היּו ּכי הּׁשירה, מן זה ׁשּגם ר"א ִִִֶֶַַַָָָאמר

ּברכּבֹו ּפרעה סּוס בא ּכי ואֹומרים: ְְְְְְְִִִִַָֹמׁשֹוררים

ּבעֹוד הּים מי את עלהם וּיׁשב ּבּים ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובפרׁשיו

והּוא הּים, ּבתֹו ּבּיּבׁשה הֹולכים יׂשראל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָּבני

והּנבּואֹות. הּׁשירה ּבלׁשֹון ואינּנּו נס. ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָנס

ּפרעה סּוס בא ּכי מׁשה, יׁשיר אז ּפרּוׁשֹו: ְֲִִֵֶַָָָָֹאבל

אחרי אֹו הּמחרת מּיֹום לא מּיד, ההּוא ֲֳִִֵַַַַַָָֹּבּיֹום

סּוס ּבא "ּכאׁשר" יׁשיר, אז טעמֹו: אֹו ֲֲִֵֶַַָָָכן.

ּבעֹוד הּים מי ה' עליהם והׁשיב ּבּים ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּפרעה

להּגיד "ּבתֹוכֹו". ּבּיּבׁשה "הֹולכים" יׂשראל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבני

ואמר הּׁשירה. אמרּו ּבּיּבׁשה ּבתֹוכֹו ּבלכּתם ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּכי

הּתף את הּנביאה מרים לקחה אז ּכי ְְְִִִֶַַָָָָָֹעֹוד,

הּפסּוק להם וענתה הּבא) (ּבּפסּוק ְְְֶַַַָָָָָָָָּבידּה

מׁשה אחרי ּכן ׁשּתענינה הּׁשירה ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראׁשֹון

ְְִֵָויׂשראל.



סה glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(æè)ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא)הרחֹוקים על∑ÁÙÂ„.על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ
ׁשּנאמרהּקרֹובים, ב)ּכענין וגֹו'"(יהושע הֹוביׁש אׁשר את ׁשמענּו ÚÈ·¯."ּכי „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È�˜∑חּבבּת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְִַָ

אּמֹות האדםמּׁשאר על ׁשחביב יקרים ּבדמים הּקנּוי .ּכחפץ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàázzìòt EzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé:E §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ¨−«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑יּכנ ׁשּלא מׁשה וכּו'נתנּבא לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מרּגלים ּגזרת נגזרה ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהכי

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מקֹום, מּכל Ez·LÏ.עדין, ÔBÎÓ∑מּטה ׁשל מעלהמקּדׁש ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְֲִִִִַַַָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפעלּת ה'.∑L„wÓ.אׁשר ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְֲֶַָָƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית מט)חביב ואימתי(ישעיה ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי "אף ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי .יּבנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(èé)ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²
:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ּבא רמב"ן.ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

È‚Òaטז ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô�„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�B�¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡�c¯È«¿¿»

‡˙¯יז Cz�ÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצרים ּבארץ הּמחלההּׁשם מן ּתמיד וירּגזּון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

אימה עליהם "ׁשּתּפל ויתּפּלל ּבהם, ׂשם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשר

למלחמה. יׂשראל לקראת יצאּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹופחד"

¯Ó‡Âאל ׁשב עליהם ּתּפל ּכי אברהם רּבי ¿»«ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּכנען, אל לא ּומֹואב, אדֹום ְְֱֶֶֶַָָֹּפלׁשת

עליהם ּכי ה', עּמ יעבר עד ׁשאמר: ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹוזהּו

נלחמּו ולא ּכנען, ארץ אל ּבֹואם טרם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעברּו

ּכבד ּבעם לקראתֹו אדֹום יצא ואם ְְְֱִִִֵֶַָָָָָעּמהם.

יעברּו לבל כ'.), כ', (ּבּמדּבר חזקה ְְְְֲִַַַַָָָָּוביד

נפל ּכי ולּולא ּבהם, נלחם לא ְְְְִִֵֶַַַָָֹּבארצֹו,

להּלחם חפצים היּו ופחד אימתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעליהם

ּכי עּמֹון, הזּכיר ולא אֹותם. מּׂשנאתם ְְְִִִִִַָָָָֹּבם

על ׁשּגם ויּתכן הם. אחד ּכגֹוי ּומֹואב ְְִֵֵֶֶַַַָָָעּמֹון

עד ּבהם נלחם ולא ּפחּדם נפל ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹהּכנעני

הּנגב יׁשב ערד מל הּכנעני ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָעברם,

ּביחּוסֹו, ּכנעני אינּנּו א'.) כ"א, ְְְֲִִִֵֶַַָ(ּבּמדּבר

ׁשם.). ותנחּומא רּבה (ּבּמדּבר רּבֹותינּו ְְְְִֵַַַַַַָָָָּכדעת

ÚÂ„.(יח) ÌÏÚÏ CÏÓÈ הראה‰' ּכי יאמר, ƒ¿…¿…»»∆ְִֶַָֹ

ׁשהֹוׁשיע הּכל, על וׁשלטֹון מל הּוא ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָֹעּתה

הרצֹון יהי ּכן מֹורדיו, את ואּבד עבדיו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָאת

יגרע לא לעֹולם, הּדֹורֹות ּבכל לעׂשֹות ְְְְֲִִַַַָָָָֹמּלפניו

הרׁשעים מן יעלימהּו ולא עיניו, ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹמּצּדיק

ימל ּכגֹון: רּבים, ּפסּוקים ּכזה ּובאּו ְְְְִִִִִֶַַָָֹהמרעים.

הללּויה ודר לדר צּיֹון אלהי לעֹולם ְְְֱִִַַָָָֹֹֹה'

מעּתה מבר ה' ׁשם יהי י'.), קמ"ו, ְְְִִִֵֵַָָֹ(ּתהּלים

למל ה' והיה ב'.), קי"ג, (ׁשם עֹולם ְְְֶֶַָָָָועד

ט'.). י"ד, (זכריה הארץ ּכל ְְֶַַָָָָעל

ÒeÏ˜�‡Âׁשהּמלכּות ּבעבּור מּמּנּו נתירא ¿À¿¿ְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּולפיכ עד, לעֹולמי היא ְְְִִִֵֵַָֹלאלהים

לעלם קאים מלכּותיּה "ה' הוה: לׁשֹון ְְְֲֵֵֶַַָָָֹעׂשאֹו

ּכל מלכּות מלכּות ּכדר עלמיא", ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָּולעלמי

הבינֹותי ולא י"ג.). קמ"ה, (ּתהּלים ְְֲִִִִִָֹֹעלמים

לעֹולם ה' כבֹוד יהי ּכתּוב: ׁשהרי ּבזה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָּדעּתֹו

הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ל"א.), ק"ד, ְְִֵֶֶָָָָָ(ׁשם

אנּו (ּבּקּדיׁש ויתקּדׁש יתּגּדל י"ט.), ע"ב, ְְְִִִַַַַַַָָ(ׁשם

ׁשמ ויגּדל יאמן ויתקּדׁש), יתּגּדל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָאֹומרים

ּכסֹוד ׁשּטעמם ויּתכן כ"ד.). י"ז, ְְֲִֵֶַָָ(ד"הֿא'

רכֹות.הּב ְַָ

ÂÈL¯Ù·e.(יט) BaÎ¯a ‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èkƒ»«¿…¿ƒ¿¿»»»
היּו ּכי הּׁשירה, מן זה ׁשּגם ר"א ִִִֶֶַַַָָָאמר

ּברכּבֹו ּפרעה סּוס בא ּכי ואֹומרים: ְְְְְְְִִִִַָֹמׁשֹוררים

ּבעֹוד הּים מי את עלהם וּיׁשב ּבּים ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובפרׁשיו

והּוא הּים, ּבתֹו ּבּיּבׁשה הֹולכים יׂשראל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָּבני

והּנבּואֹות. הּׁשירה ּבלׁשֹון ואינּנּו נס. ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָנס

ּפרעה סּוס בא ּכי מׁשה, יׁשיר אז ּפרּוׁשֹו: ְֲִִֵֶַָָָָֹאבל

אחרי אֹו הּמחרת מּיֹום לא מּיד, ההּוא ֲֳִִֵַַַַַָָֹּבּיֹום

סּוס ּבא "ּכאׁשר" יׁשיר, אז טעמֹו: אֹו ֲֲִֵֶַַָָָכן.

ּבעֹוד הּים מי ה' עליהם והׁשיב ּבּים ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּפרעה

להּגיד "ּבתֹוכֹו". ּבּיּבׁשה "הֹולכים" יׂשראל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבני

ואמר הּׁשירה. אמרּו ּבּיּבׁשה ּבתֹוכֹו ּבלכּתם ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּכי

הּתף את הּנביאה מרים לקחה אז ּכי ְְְִִִֶַַָָָָָֹעֹוד,

הּפסּוק להם וענתה הּבא) (ּבּפסּוק ְְְֶַַַָָָָָָָָּבידּה

מׁשה אחרי ּכן ׁשּתענינה הּׁשירה ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראׁשֹון

ְְִֵָויׂשראל.



glyaסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(ë)dãéa ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? ׁשּתלדהיכן אּמי 'עתידה אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', י''ב)ּבן ׁשמֹו(דף על נקראת ּכׁשּנצטרעה, עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Ûz‰ זמר∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּמצרים תּפים והֹוציאּו רמב"ן.נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

(àë)ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬
:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר .(מכילתא)לּנׁשיםמׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(áë)-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©
ìL eëìiå øeL:íéî eàöî-àìå øaãna íéîé-úL ®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§¨−§Ÿ¨¬§¨«¦

i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּכרחם ּבעל מהּסיען טֹובֹותׁשעּטרּו ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את (מכילתא)צרים «««…∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים עם(שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכרחם ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". .נקּדֹות ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻ

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåíéøî ék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä¥®©¥¬¨«¨§¨−¨¨«

i"yx£‰˙¯Ó e‡·iÂ∑ּבתיבת הּנׁשרׁשת ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה"א ּכל וכן לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרה,

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש כז)ׁשהיא לי",(ישעיה אין א)"חמה ׁשל(אסתר ה"א הרי ּבֹו". ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ל)ׁשרׁש חּיה",(בראשית "לנפׁש ּבלהה". אמתי "הּנה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לג) הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ."וזהמּתּו ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£e�liÂ∑הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון אל: הּדּבּור להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבאמרֹוהאדם: אליו הּדּבּור מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
.שי"י

(äë)íénä-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«

i"yx£BÏ ÌN ÌL∑אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן מ)ודיניןּבמרה .(סנהדרין »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
e‰q� ÌLÂ∑,לׁשּתֹות מים לנּו ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נתלֹוננּו רמב"ן.אּלא ְְִֶָ

È˙כ Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È·� ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL� ÏÎ e˜Ù�e d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡È�ÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ù�e¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

iÓ‡כג ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

Ó‰כד ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzL�ƒ¿≈

iÓÏ‡כה ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq�«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.(כ) ˙BÁ‡מּפני ּכי ּבעיני הּנכֹון ¬«¬…ְְִִֵֵַַָ

הזּכר ולא ּומרים מׁשה ּבּׁשירה ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻֻׁשהזּכרּו

אהרן אחֹות ואמר להזּכירֹו, הּכתּוב רצה ְְְֲֲֲִַַַַַָָָָֹֹאהרן

ואחֹותֹו הּגדֹול אחיה ׁשהּוא לֹו, ּכבֹוד ֲִֶֶֶַַָָָָּדר

ּוקדֹוׁש נביא הּוא ׁשּגם אליו, מתיחסת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנביאה

ּגדֹול אל ליחס הּכתּובים ׁשּדר ויּתכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָה'.

(ד"הֿא'. ירחמאל אחי כלב ּובני וכן: ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָהאחים,

את ׁשּנאמר: מאחיו, ּגדֹול ׁשהיה מ"ב.), ֱֵֶֶֶֶֶַָָָָב',

ט'.). ב', (ׁשם ּכלּובי ואת רם ואת ְְְְְְֵֶֶַָָָירחמאל

�e‰q.(כה) ÌLÂ ËtLÓe ˜Á BÏ ÌN ÌL»»…ƒ¿»¿»ƒ»
ׁשל ּפרׁשּיֹות מּקצת להם נתן ְְִִֶֶַָָָָָָָּבמרה

ודינין. אדּמה ּפרה ׁשּבת ּבהם, ׁשּיתעּסקּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻּתֹורה

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéøLiäå E ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨

éìò íéNà-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnäéðà ék E ©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬
:Eàôø ýåýé§Ÿ̈−«Ÿ§¤«

i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה∑NÚz‰.זֹו ּבהם∑z�Ê‡‰Â.היא לדקּדק אזנים .ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ
ÂÈwÁŒÏk∑?'נאסרּו לּמה ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבהם וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ‡N.ּכגֹון: ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי אׂשים ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ…»ƒ»∆ְְְֲִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"רֹופא ה' אני מהם,.(מכילתא)"ּכי ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר הּוא וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ג)ּכרֹופא (משלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
"לׁשר ּתהי רמב"ן."רפאּות ְְְִִֶָ

„ÈÈכו ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡�‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעת והיא רּׁש"י. לׁשֹון לעם, נּסהּו, ְְְִִִַַַָָָָוׁשם

לא לּמה ּתמּה, ואני נ"ו:). (סנהדרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרּבֹותינּו

ויאמר והּמׁשּפטים האּלה החּקים ּכאן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּפרׁש

יׂשראל" ּבני את צו מׁשה אל ה' ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ"וידּבר

ּדּברּו למעלה, הּנזּכרֹות ּבּפרׁשּיֹות אמר ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר

ג'.), י"ב, (לעיל וגֹו' יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶַָָאל

ּבערבֹות מֹועד, ּבאהל הּמצוֹות ּבכל יעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹוכן

ב'.). ט', (ּבּמדּבר מדּבר ּופסח ְְִִֶַַָָָמֹואב

ÔBLÏe,ּבהם ׁשּיתעּסקּו ּפרׁשּיֹות ׁשאמר: רּׁש"י ¿ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ולּמד ההן החּקים ׁשהֹודיעם ְְִִִֵֵֶַַָָָֻמׁשמע

אתכם לצּוֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עתיד ְְִֶֶַַָָָָאֹותם

את אבינּו אברהם ׁשּלמד הּדר על ,ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכ

אם ולדעת ּבמצֹות להרּגילם זה והיה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּתֹורה,

הּנּסיֹון והּוא לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה אֹותם ְְְְְְִִֵַַָָָָיקּבלּו

יצּום ׁשעֹוד והֹודיעם נּסהּו, וׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשאמר:

לקֹול ּתׁשמע ׁשמֹוע אם ׁשאמר: זהּו ְְְְִִִֶֶַַַָָּבמצֹות,

אֹות יצּוה אׁשר למצותיו והאזנּת אלהי ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹה'

ֶָּבהם.

ÏÚÂּבּמדּבר לבֹוא החּלּו ּכאׁשר הּפׁשט, ּדר ¿«ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מים אין אׁשר וצּמאֹון והּנֹורא ְְֲִִֵֶַַַָָָהּגדֹול

אׁשר מנהגים וצרכיהם ּבמחיתם להם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׂשם

ּכי נֹוׁשבת, ארץ אל ּבֹואם עד ּבהם ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָינהגּו

חּקי לחם הטריפני ּכענין: חק, יּקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהּמנהג

(ירמיה וארץ ׁשמים חּקֹות ח'.), ל', ְְְִִִֵֶַָָָָֻ(מׁשלי

ּבהי מׁשּפט ויּקרא כ"ה.), מׁשערל"ג, ֹותֹו ְְְְִִִֵָָָֹ

ּכל מׁשּפטֹו וכה דוד עׂשה ּכה וכן, ְְְִִֵֶָָָָָָֹֹֹּכהגן,

ּכּמׁשּפט י"א.), כ"ז, (ׁשמּואלֿא' ְְִִֵַַָָהּימים

מ', (ּבראׁשית מׁשקהּו היית אׁשר ְְֲִִִֵֵֶַָָָהראׁשֹון

ל', (ירמיה יׁשב מׁשּפטֹו על וארמֹון ְְְְְִִֵֵַַָָי"ג.),

מּדתֹו. על ִַָי"ח.),

B‡הרעב לסּבל הּמדּבר, ּבחּקי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשּייּסרם

ּדר לא ה', אל ּבהם לקרא ְְִֶֶֶֶַָָָֹֹוהּצמא,

איׁש לאהב ּבהם, ׁשּיחיּו ּומׁשּפטים, ְְְֱִִִִֶֶֶָָָֹּתלּונה.

והצנע הּזקנים, ּבעצת ּולהתנהג רעהּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַאת

והּילדים, הּנׁשים ּבענין ּבאהליהם ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָלכת

להם למּכר ּבּמחנה הּבאים עם ׁשלֹום ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוׁשּינהגּו

ּכּמחנֹות יהיּו ׁשּלא מּוסר ותֹוכחֹות ְְֲִֵֶַַָָָֹּדבר,

ולא ּתֹועבה ּכל יעׂשּו אׁשר ְְֲֲִֵֶַַָָֹהּׁשֹוללים

כ"ג, (ּדברים ּבתֹורה ׁשּצּוה ּוכענין ְְְְִִִִֶַָָָָָיתּבֹוׁשׁשּו,

מּכל ונׁשמרּת איבי על מחנה תצא ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹי'.):

רע. ָָָּדבר

ÔÎÂלעם ּברית יהֹוׁשע וּיכרת נאמר: ּביהֹוׁשע ¿≈ְְְֱִִִֶַַַַָָֹֻֻ

ּבׁשכם ּומׁשּפט חק לֹו וּיׂשם ההּוא ְְִִֶֶַַַָָֹּבּיֹום

הּתֹורה חּקי אינם כ"ה.), כ"ד, ְֵֵַַָָֻֻ(יהֹוׁשע

הּמדינֹות, ויּׁשּוב הנהגֹות אבל ְְְְְֲִִִִַַַָָָוהּמׁשּפטים,

חכמים ׁשהזּכירּו יהֹוׁשע ׁשהתנה ּתנאים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֻּכגֹון

נּסהּו, וׁשם ואמר: ּבהם. וכּיֹוצא פ':), ְְְִֵֶַַָָָָ(ב"ק

ׁשם ׁשאין הּזה ּבּדר הֹוליכם אׁשר ּכי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלהֹודיע

לנּסיֹון, הּמרים, הּמים מקֹום אל והביאם ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמים

נּסֹות ּולמען וּירעיב וּיעּנ ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָּכמֹו

.ּבאחרית ְְְֲִִֵֶַלהטיב

.ıÚ '‰ e‰¯BiÂ ÌÚËÂ"עץ אֹותֹו "ׁשהראה ¿«««≈≈ְֵֶֶָ

אל הּזה העץ את הׁשל לֹו: ְְֵֵֶֶֶַַַָָואמר

לׁשֹון מצאתי ׁשּלא ּובעבּור וימּתקּו. ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמים

(מׁשלי לי וּיאמר וּירני לּמּוד, ּבענין אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמֹורה

ד'. הּפׁשטד', ּבדר נראה ּכּלם, וכן לּמדני, (ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

והּוא ּבטבעֹו, הּמים ימּתיק ההּוא העץ ְְְְִִִִֵַַַַָּכי

למׁשה. אֹותּה ולּמד ּבֹו, ְְְִֵֶָָֻסגּלה

e�È˙Ba¯Âמר העץ ׁשהיה ּכאן) (מכילתא אמרּו ¿«≈ְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנתן הּמלח ּכענין נס, ּבתֹו נס ְְְְִֵֵֶֶַַַַָוהּוא

ּכן ואם כ"א.). ב', (מלכיםֿב' ּבּמים ְְֱִִִִֵַַָָאליׁשע

ּבּמקֹום נמצא העץ היה לא ּכי וּיֹורהּו ְִִֵֵַַַָָָָָָֹאמר

מקֹומֹו. את "הֹורהּו" הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְֵֶַַָָההּוא,

מצאתי וׁשּוב ּבנס. אליו ׁשהמציאהּו ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹו

ׁשם, ּכתיב מה ראה ּכאן): (ּתנחּומא ְְְְִִֵֵַַַָָָּבילּמדנּו

וּיֹורהּו, אּלא נאמר לא "וּיראהּו" עץ, ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוּיֹורהּו

ּדרּכֹו ולּמדהּו ׁשהֹורהּו ּכלֹומר ּדרּכֹו". ְְְְְִֶַַַָָָ"הֹורהּו

ּבמר. הּמר ממּתיק ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶֶַַַַַָָׁשל

‡EÈ‰Ï.(כו) '‰ ÏB˜Ï ÚÓLz ÚBÓL Ì‡ƒ»«ƒ¿«¿¡…∆
ּׁשּיצּו מה טעם" "להבין ר"א ְְְִֵֶַַַַַָּפרׁש

עׂשה. מצות ּתעׂשה, ּבעיניו והּיׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹלעׂשֹות.

ּובּמכילתא תעׂשה. לא מצות למצותיו, ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹוהאזנּת

מּׂשא זה ּתעׂשה, ּבעיניו והּיׁשר אמרּו, ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָ(ּכאן)

ורּוח ּבאמּונה ונֹותן הּנֹוׂשא ׁשּכל מלּמד ְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּתן,

קּים ּכאּלּו עליו מעלה הימּנּו נֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּברּיֹות

ּבּפסּוק ּבהּגיעי זה אבאר ועֹוד ּכּלּה. הּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻּכל

אם י"ח.), ו', (ּדברים והּטֹוב הּיׁשר ְְְִִִַַָָָָָועׂשית

הּטֹוב. האל עּמי ִִִֵֵַָייטיב

ÌÈN‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· ÈzÓN ¯L‡ ‰ÏÁn‰ Ïk»««¬»¬∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ…»ƒ
.EÈÏÚואם ,עלי אׂשים לא רּׁש"י: לׁשֹון »∆ְְִִִֶַָָֹ

ה' אני ּכי הּוׂשמּו לא ּכאּלּו הם הרי ְְֲֲִִִִֵֵָֹאׂשים

ׁשאֹומר ּכאדם ּופׁשּוטֹו, מדרׁשֹו. זה .ְְְְִֵֶֶֶָָָֹרפא

הּמזהיר הרֹופא הּוא ּדבריםאני לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ּפׁשּוטֹו ואין ע"כ. לחליֹו, האדם את ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהּמחזירים

ּדר ואין ּתאר, רֹופא ׁשּיהיה מקרא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשל

ּכל ּתעׂשה אם עבדיו את האדֹון ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיבטיח

רעים. ּבתחלּואים אֹות אמית לא וחפצי ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹרצֹוני

ׁשּבּתֹורה. ההבטחֹות ּכל כן ְְֵֶַַַָָָֹולא

Ï·‡ּבמֹורדיו יהיּו ׁשּלא ׁשּיזהירם אזהרה, זֹו ¬»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל "יּנצלּו" קֹולֹו ּבׁשמעם ּכי ְְְְְִִִִִַָָָָּכמצרים,

ראּויה ההיא הּמחלה ּכל ּכי הּמחלה, ְֲֲִִַַַַַָָָָָאֹותּה

על ּבאה ּכאׁשר רצֹונֹו עֹוברי ּכל על ְְֲֵֶַַַָָָָלבֹוא

ׁשאמר ּכדר וזֹו אליו. ׁשמעּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמצרים

יגרּת אׁשר מצרים מדוה ּכל את ּב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׂשים

ואמר: ס'.). כ"ח, (ּדברים ּב ודבקּו ְְְְְִִֵֶַָָָָמּפניהם

מחלה מּקרּב ׁשאסיר הבטחה, ,רפא ה' אני ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּכי

הּמים. רּפאתי ּכאׁשר הארץ ּכל ּכדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאה

¯Ó‡Âהראׁשֹון והּוא הּזה, האֹות ּכי ר"א ¿»«ְִִֶַָָ

הראׁשֹונה הּמּכה הפ ְִִֵֶַַַָָָָּבּמדּבר,

מתּוקים היּו היאֹור מימי ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבמצרים,

"ורּפא מרים היּו ואּלּו לרעה", ְְְֲִִֵַָָָָָָָ"והפכם

ּכן על והפּכֹו, ּדבר יעׂשה הּׁשם והּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותם",

ירע ׁשּלא ּבֹו ּתמר ׁשּלא מּפניו לירא ל ְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁש

"ּכאׁשר ל ייטב ּכי אֹותֹו ולאהב ּכהם, ְְְֱֲִִֶֶֶַַָֹל

הּמים". לכם ִִֶַַָָרּפא

ÔÈ�ÚÂלמצותיו לׁשֹונֹות, ּבׁשני ׁשּמדּבר הּכתּוב ¿ƒ¿«ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ה'. אני ּכי עלי אׂשים ולא ְְֲִִִֶָָָֹֻוחּקיו,

כ'.) כ"ב, (מׁשלי ׁשליׁשים ל ּכתבּתי ְְְְִִִִֵַָָָּכבר

ויּובן כ"ד.). י"ט, (ּבראׁשית ענינֹו ְְְְִִֵֵַָּבבאּור

לקֹול נׁשמע אם ּכי אני, ּומּמּלת לקֹול ְְְֲִִִִִִִִַַַמּמּלת

הּׁשם יהיה וחּקיו ה' מצֹות לׁשמר ְְְְֱִִִֵֵֶַָֹֹֻאלהינּו

אׁשר ּבּברכֹות, ּתּקנּו ּומּכאן רֹופאנּו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהּנכּבד

ּבּה יׁש הּברכֹות ּכי וצּונּו, ּבמצותיו ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹקדׁשנּו

ועד העֹולם מן לנּו נצטּוּו והּמצות ְְְְְִִִַַַַָָָֹמלכּות,
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ÂÈwÁŒÏk∑?'נאסרּו לּמה ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבהם וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ‡N.ּכגֹון: ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי אׂשים ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ…»ƒ»∆ְְְֲִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"רֹופא ה' אני מהם,.(מכילתא)"ּכי ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר הּוא וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ג)ּכרֹופא (משלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
"לׁשר ּתהי רמב"ן."רפאּות ְְְִִֶָ

„ÈÈכו ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡�‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעת והיא רּׁש"י. לׁשֹון לעם, נּסהּו, ְְְִִִַַַָָָָוׁשם

לא לּמה ּתמּה, ואני נ"ו:). (סנהדרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרּבֹותינּו

ויאמר והּמׁשּפטים האּלה החּקים ּכאן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּפרׁש

יׂשראל" ּבני את צו מׁשה אל ה' ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ"וידּבר

ּדּברּו למעלה, הּנזּכרֹות ּבּפרׁשּיֹות אמר ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר

ג'.), י"ב, (לעיל וגֹו' יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶַָָאל

ּבערבֹות מֹועד, ּבאהל הּמצוֹות ּבכל יעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹוכן

ב'.). ט', (ּבּמדּבר מדּבר ּופסח ְְִִֶַַָָָמֹואב

ÔBLÏe,ּבהם ׁשּיתעּסקּו ּפרׁשּיֹות ׁשאמר: רּׁש"י ¿ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ולּמד ההן החּקים ׁשהֹודיעם ְְִִִֵֵֶַַָָָֻמׁשמע

אתכם לצּוֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עתיד ְְִֶֶַַָָָָאֹותם

את אבינּו אברהם ׁשּלמד הּדר על ,ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכ

אם ולדעת ּבמצֹות להרּגילם זה והיה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּתֹורה,

הּנּסיֹון והּוא לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה אֹותם ְְְְְְִִֵַַָָָָיקּבלּו

יצּום ׁשעֹוד והֹודיעם נּסהּו, וׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשאמר:

לקֹול ּתׁשמע ׁשמֹוע אם ׁשאמר: זהּו ְְְְִִִֶֶַַַָָּבמצֹות,

אֹות יצּוה אׁשר למצותיו והאזנּת אלהי ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹה'

ֶָּבהם.

ÏÚÂּבּמדּבר לבֹוא החּלּו ּכאׁשר הּפׁשט, ּדר ¿«ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מים אין אׁשר וצּמאֹון והּנֹורא ְְֲִִֵֶַַַָָָהּגדֹול

אׁשר מנהגים וצרכיהם ּבמחיתם להם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׂשם

ּכי נֹוׁשבת, ארץ אל ּבֹואם עד ּבהם ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָינהגּו

חּקי לחם הטריפני ּכענין: חק, יּקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהּמנהג

(ירמיה וארץ ׁשמים חּקֹות ח'.), ל', ְְְִִִֵֶַָָָָֻ(מׁשלי

ּבהי מׁשּפט ויּקרא כ"ה.), מׁשערל"ג, ֹותֹו ְְְְִִִֵָָָֹ

ּכל מׁשּפטֹו וכה דוד עׂשה ּכה וכן, ְְְִִֵֶָָָָָָֹֹֹּכהגן,

ּכּמׁשּפט י"א.), כ"ז, (ׁשמּואלֿא' ְְִִֵַַָָהּימים

מ', (ּבראׁשית מׁשקהּו היית אׁשר ְְֲִִִֵֵֶַָָָהראׁשֹון

ל', (ירמיה יׁשב מׁשּפטֹו על וארמֹון ְְְְְִִֵֵַַָָי"ג.),

מּדתֹו. על ִַָי"ח.),

B‡הרעב לסּבל הּמדּבר, ּבחּקי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשּייּסרם

ּדר לא ה', אל ּבהם לקרא ְְִֶֶֶֶַָָָֹֹוהּצמא,

איׁש לאהב ּבהם, ׁשּיחיּו ּומׁשּפטים, ְְְֱִִִִֶֶֶָָָֹּתלּונה.

והצנע הּזקנים, ּבעצת ּולהתנהג רעהּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַאת

והּילדים, הּנׁשים ּבענין ּבאהליהם ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָלכת

להם למּכר ּבּמחנה הּבאים עם ׁשלֹום ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוׁשּינהגּו

ּכּמחנֹות יהיּו ׁשּלא מּוסר ותֹוכחֹות ְְֲִֵֶַַָָָֹּדבר,

ולא ּתֹועבה ּכל יעׂשּו אׁשר ְְֲֲִֵֶַַָָֹהּׁשֹוללים

כ"ג, (ּדברים ּבתֹורה ׁשּצּוה ּוכענין ְְְְִִִִֶַָָָָָיתּבֹוׁשׁשּו,

מּכל ונׁשמרּת איבי על מחנה תצא ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹי'.):

רע. ָָָּדבר

ÔÎÂלעם ּברית יהֹוׁשע וּיכרת נאמר: ּביהֹוׁשע ¿≈ְְְֱִִִֶַַַַָָֹֻֻ

ּבׁשכם ּומׁשּפט חק לֹו וּיׂשם ההּוא ְְִִֶֶַַַָָֹּבּיֹום

הּתֹורה חּקי אינם כ"ה.), כ"ד, ְֵֵַַָָֻֻ(יהֹוׁשע

הּמדינֹות, ויּׁשּוב הנהגֹות אבל ְְְְְֲִִִִַַַָָָוהּמׁשּפטים,

חכמים ׁשהזּכירּו יהֹוׁשע ׁשהתנה ּתנאים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֻּכגֹון

נּסהּו, וׁשם ואמר: ּבהם. וכּיֹוצא פ':), ְְְִֵֶַַָָָָ(ב"ק

ׁשם ׁשאין הּזה ּבּדר הֹוליכם אׁשר ּכי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלהֹודיע

לנּסיֹון, הּמרים, הּמים מקֹום אל והביאם ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמים

נּסֹות ּולמען וּירעיב וּיעּנ ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָּכמֹו

.ּבאחרית ְְְֲִִֵֶַלהטיב

.ıÚ '‰ e‰¯BiÂ ÌÚËÂ"עץ אֹותֹו "ׁשהראה ¿«««≈≈ְֵֶֶָ

אל הּזה העץ את הׁשל לֹו: ְְֵֵֶֶֶַַַָָואמר

לׁשֹון מצאתי ׁשּלא ּובעבּור וימּתקּו. ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמים

(מׁשלי לי וּיאמר וּירני לּמּוד, ּבענין אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמֹורה

ד'. הּפׁשטד', ּבדר נראה ּכּלם, וכן לּמדני, (ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

והּוא ּבטבעֹו, הּמים ימּתיק ההּוא העץ ְְְְִִִִֵַַַַָּכי

למׁשה. אֹותּה ולּמד ּבֹו, ְְְִֵֶָָֻסגּלה

e�È˙Ba¯Âמר העץ ׁשהיה ּכאן) (מכילתא אמרּו ¿«≈ְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנתן הּמלח ּכענין נס, ּבתֹו נס ְְְְִֵֵֶֶַַַַָוהּוא

ּכן ואם כ"א.). ב', (מלכיםֿב' ּבּמים ְְֱִִִִֵַַָָאליׁשע

ּבּמקֹום נמצא העץ היה לא ּכי וּיֹורהּו ְִִֵֵַַַָָָָָָֹאמר

מקֹומֹו. את "הֹורהּו" הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְֵֶַַָָההּוא,

מצאתי וׁשּוב ּבנס. אליו ׁשהמציאהּו ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹו

ׁשם, ּכתיב מה ראה ּכאן): (ּתנחּומא ְְְְִִֵֵַַַָָָּבילּמדנּו

וּיֹורהּו, אּלא נאמר לא "וּיראהּו" עץ, ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוּיֹורהּו

ּדרּכֹו ולּמדהּו ׁשהֹורהּו ּכלֹומר ּדרּכֹו". ְְְְְִֶַַַָָָ"הֹורהּו

ּבמר. הּמר ממּתיק ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶֶַַַַַָָׁשל

‡EÈ‰Ï.(כו) '‰ ÏB˜Ï ÚÓLz ÚBÓL Ì‡ƒ»«ƒ¿«¿¡…∆
ּׁשּיצּו מה טעם" "להבין ר"א ְְְִֵֶַַַַַָּפרׁש

עׂשה. מצות ּתעׂשה, ּבעיניו והּיׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹלעׂשֹות.

ּובּמכילתא תעׂשה. לא מצות למצותיו, ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹוהאזנּת

מּׂשא זה ּתעׂשה, ּבעיניו והּיׁשר אמרּו, ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָ(ּכאן)

ורּוח ּבאמּונה ונֹותן הּנֹוׂשא ׁשּכל מלּמד ְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּתן,

קּים ּכאּלּו עליו מעלה הימּנּו נֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּברּיֹות

ּבּפסּוק ּבהּגיעי זה אבאר ועֹוד ּכּלּה. הּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻּכל

אם י"ח.), ו', (ּדברים והּטֹוב הּיׁשר ְְְִִִַַָָָָָועׂשית

הּטֹוב. האל עּמי ִִִֵֵַָייטיב

ÌÈN‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· ÈzÓN ¯L‡ ‰ÏÁn‰ Ïk»««¬»¬∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ…»ƒ
.EÈÏÚואם ,עלי אׂשים לא רּׁש"י: לׁשֹון »∆ְְִִִֶַָָֹ

ה' אני ּכי הּוׂשמּו לא ּכאּלּו הם הרי ְְֲֲִִִִֵֵָֹאׂשים

ׁשאֹומר ּכאדם ּופׁשּוטֹו, מדרׁשֹו. זה .ְְְְִֵֶֶֶָָָֹרפא

הּמזהיר הרֹופא הּוא ּדבריםאני לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ּפׁשּוטֹו ואין ע"כ. לחליֹו, האדם את ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהּמחזירים

ּדר ואין ּתאר, רֹופא ׁשּיהיה מקרא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשל

ּכל ּתעׂשה אם עבדיו את האדֹון ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיבטיח

רעים. ּבתחלּואים אֹות אמית לא וחפצי ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹרצֹוני

ׁשּבּתֹורה. ההבטחֹות ּכל כן ְְֵֶַַַָָָֹולא

Ï·‡ּבמֹורדיו יהיּו ׁשּלא ׁשּיזהירם אזהרה, זֹו ¬»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל "יּנצלּו" קֹולֹו ּבׁשמעם ּכי ְְְְְִִִִִַָָָָּכמצרים,

ראּויה ההיא הּמחלה ּכל ּכי הּמחלה, ְֲֲִִַַַַַָָָָָאֹותּה

על ּבאה ּכאׁשר רצֹונֹו עֹוברי ּכל על ְְֲֵֶַַַָָָָלבֹוא

ׁשאמר ּכדר וזֹו אליו. ׁשמעּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמצרים

יגרּת אׁשר מצרים מדוה ּכל את ּב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׂשים

ואמר: ס'.). כ"ח, (ּדברים ּב ודבקּו ְְְְְִִֵֶַָָָָמּפניהם

מחלה מּקרּב ׁשאסיר הבטחה, ,רפא ה' אני ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּכי

הּמים. רּפאתי ּכאׁשר הארץ ּכל ּכדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאה

¯Ó‡Âהראׁשֹון והּוא הּזה, האֹות ּכי ר"א ¿»«ְִִֶַָָ

הראׁשֹונה הּמּכה הפ ְִִֵֶַַַָָָָּבּמדּבר,

מתּוקים היּו היאֹור מימי ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבמצרים,

"ורּפא מרים היּו ואּלּו לרעה", ְְְֲִִֵַָָָָָָָ"והפכם

ּכן על והפּכֹו, ּדבר יעׂשה הּׁשם והּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותם",

ירע ׁשּלא ּבֹו ּתמר ׁשּלא מּפניו לירא ל ְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁש

"ּכאׁשר ל ייטב ּכי אֹותֹו ולאהב ּכהם, ְְְֱֲִִֶֶֶַַָֹל

הּמים". לכם ִִֶַַָָרּפא

ÔÈ�ÚÂלמצותיו לׁשֹונֹות, ּבׁשני ׁשּמדּבר הּכתּוב ¿ƒ¿«ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ה'. אני ּכי עלי אׂשים ולא ְְֲִִִֶָָָֹֻוחּקיו,

כ'.) כ"ב, (מׁשלי ׁשליׁשים ל ּכתבּתי ְְְְִִִִֵַָָָּכבר

ויּובן כ"ד.). י"ט, (ּבראׁשית ענינֹו ְְְְִִֵֵַָּבבאּור

לקֹול נׁשמע אם ּכי אני, ּומּמּלת לקֹול ְְְֲִִִִִִִִַַַמּמּלת

הּׁשם יהיה וחּקיו ה' מצֹות לׁשמר ְְְְֱִִִֵֵֶַָֹֹֻאלהינּו

אׁשר ּבּברכֹות, ּתּקנּו ּומּכאן רֹופאנּו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהּנכּבד

ּבּה יׁש הּברכֹות ּכי וצּונּו, ּבמצותיו ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹקדׁשנּו

ועד העֹולם מן לנּו נצטּוּו והּמצות ְְְְְִִִַַַַָָָֹמלכּות,
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(æë)íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙�ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑זקנים ׁשבעים רמב"ן.ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¤
íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ

:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½§¥¨−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑והּוצרכּו מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, המצה)לּמן. משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים א'– ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
היה, ׁשּבתּבׁשּבת ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היה ּבׁשּבת אחד ויֹום ּבאּיר, עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם א)וירד טז, (רש"י ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּבדרְך לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא כה)הּפׁשט יׂשראל(טו, ּבני קּבלּו ׁשּבמרה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתֹורה ׁשל ודינין)ּפרׁשּיֹות אדּמה ּפרה ּבפעל.ׁשּיתעּסקּו(ׁשּבת, זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין אְך ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו רמב"ןּבהן, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£e�liÂ∑הּלחם ׁשּכלה רמב"ן.לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

ÔÈÚeaÓכז ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·�Èא ‡zL�k Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏË�e¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡�È�˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa È�ÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי עיני מאיר והנני יבין. והּמׂשּכיל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהעֹולם.

ׁשחלקּו ּכן, היא מלכּות ּבּה ׁשּיׁש ּברכה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָּכל

ואׁשר קדׁשנּו אׁשר העֹולם למלכּות ְְְֲֲִֶֶַַָָָָּכבֹוד

יזּכירּו לא אׁשר לחברּתּה והּסמּוכה לנּו, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָֹעׂשה

קדֹוׁש, אּתה ּגּבֹור, אּתה לנכח, הן מלכּות ְְִֵַַַַָָָָֹּבּה

מּפני נסּתר לׁשּבח ּבעלינּו ותּקנּו ּכּלם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻוכן

הּמלכים. מלכי מל מּלפני ּבּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמזּכירין

זה. ְֵֶָוהבן

ÌÈÚ·LÂ(כז) ÌÈÓ ˙�ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL ÌLÂ¿»¿≈∆¿≈≈…«ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌÈ¯Ózּבּמקֹום ּבהּמצא ּגדֹול ּדבר אינּנּו ¿»ƒְִֵֵֶַָָָָָ

יּמצאּו מקֹומֹות ּבׁשפל ּכי ּתמרים, ְְְְְִִִִִִַָָׁשבעים

רּבים מים ועינֹות מהּמה, ויֹותר ּתמרים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאלף

זה. הּכתּוב יסּפר ולא ּובהר, ּבּבקעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹיֹוצאים

ּבמקֹום ׁשּבאּו הּכתּוב יסּפר ּכי אמר ְְְִֵֶַַַָָָָור"א

והם רּבֹות עינֹות ּבאלים ּכי מרה, הפ ְְֲִִֵֵֵֶַָָָטֹוב,

יצליחּו לא הּתמרים ּכי ויפים, מתּוקים ְְְְִִִִִִַַַָָֹמים

ׁשם, וּיחנּו אמר: ולכן מרים, ׁשּמימיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ

מּׁשאר יֹותר ימים זה ּבעבּור ׁשם נתעּכבּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָּכי

אּלה ּבפרׁשת אבל ּבהן. ׁשעברּו ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָהּמקֹומֹות

וּיסעּו ואמר: מרה, מי ּדבר סּפר לא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹמסעי

עינת עׂשרה ׁשּתים וׁשם אילמה וּיבאּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹמּמרה

ל"ג, (ּבּמדּבר ׁשם וּיחנּו ּתמרים וׁשבעים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָמים

הּמּסעים. מקֹומֹות ּבכל ּכן הארי ולא ְְְֱִִֵֶַַָָֹט'.).

È"M¯Âּכנגד מים עינת עׂשרה ׁשּתים ּכתב: ¿«ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

להם, נזּדּמנּו ׁשבטים עׂשר ְְְְִִֵֶַָָָָׁשנים

לא זקנים. ׁשבעים ּכנגד ּתמרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָֹוׁשבעים

הּנּסים ּבמעׂשה אם הּזה, הּזּמּון מהּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָידעּתי

ּבּמכילתא ראיתי אבל ׁשעה. ּבאֹותּה ׁשם ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָנעׂשּו

ׁשּברא מּיֹום אמר, הּמֹודעי אלעזר ר' ְִִֶֶַַָָָָָָָ(ּכאן):

ׁשם ּברא עֹולמֹו את הּוא ּברּו ֶַָָָָָָהּקדֹוׁש

ׁשבטי י"ב ּכנגד מּבּועין" עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַ"ׁשּתים

ׁשבעים ּכנגד ּדקלים" ו"ׁשבעים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָיׂשראל,

ּכל עליהם חנּו ּכי זה הּכתּוב וסּפר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָזקנים.

לׁשּבח ּבצּלם יׁשבּו והּזקנים מּבּועֹו, על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשבט

צּיה. ּבארץ ּכן להם ׁשהכין עליהם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהאל

ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ּבּמדרׁש לרּבֹותינּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָועֹוד

הּזה ּבּכתּוב קס"א.) אֹות הּבהיר (ספר ִֵֶֶַַַַָָָָהּקנה

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו (הביאֹו ּבעינינּו נפלא ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָּפרּוׁש

e‡·iÂ(א) ÌÏÈ‡Ó eÚÒiÂ.סין מדּבר אל וגֹו' «ƒ¿≈≈ƒ«»…ְְִִֶַ

מאלים ּבנסעם ּכי קצרה, ּדר הּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחז

ּבמדּבר וּיחנּו סּוף מּים וּיסעּו סּוף, ים על ְְְֲִִִַַַַַַַָחנּו

הּזה הּמדּבר ּכי י'ֿי"א.), ל"ג, (ּבּמדּבר ְְִִִִֶַַַָָסין

נסעּו וכאׁשר סיני, ועד מאלים מּגיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּגדֹול,

ונסעּו ההּוא, ּבּמדּבר סּוף ים על חנּו ְְְִִֵֵַַַַָָָמאלים

ּבֹו ועׂשּו "הּמדּבר" ּבתֹו ונכנסּו הּים ְְְְְְְִִִַַַָָָמּׂשפת

י"בֿי"ג.), ל"ג, (ּבּמדּבר ואלּוׁש ּדפקה ְְְִַַָָָָָמּסעֹות

וּיחנּו סיני ּבמדּבר הּוא אׁשר מאלּוׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָוּיסעּו

י"ד.). ּפסּוק (ׁשם ְִִִָָּברפידים

ÏÚÂשמו"ר ה'. עֹולם (סדר רּבֹותינּו ּדעת ¿«ֵֵֶַַַָ

ּכי ּבאלּוׁש, הּמן ּדבר היה ה'.) ְְִַַָָָָכ"ה,

ּבּמדּבר וחֹונים ונֹוסעים חֹונים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶַָָָּבראֹותם

ונתרעמּו, ּפחדּו מּמּנּו יצאּו ולא ואלּוׁש ְְְְְְְֲֲִִֶַָָָָָֹּבדפקה

ּכי הּבא), (ּבּפסּוק בּמדּבר וּיּלנּו טעם: ְְִִִֶַַַַַַָָָֹוזה

"ּבהיֹותם רק ׁשם ּבֹואם ּביֹום ּתלּונה היתה ְְְְִַָָָָָָֹלא

סיני, ּובין אלים ּבין אׁשר וטעם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבּמדּבר".

האחר צין למדּבר זה סין מדּבר ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלהפריׁש

ׁשם ׁשּבאּו א'.) כ', (ּבּמדּבר ּבצּדי"ק ְְִִֶַַַָָָָהּכתּוב

הזּכיר ּולכ מרים, ׁשם וּתמת הארּבעים, ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת

(ׁשם קדׁש הוא צן ּבמדּבר ׁשם וּיחנּו ְְֲִִִֵַַַָָָָׁשם:

מּזה. להפריׁשֹו ל"ו.), ְְִִֶַל"ג,

LÓ‰.(בֿג) ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk e�BliÂ«ƒ»¬«¿≈ƒ¿»≈«∆
טענת ּתחּלת הּכתּוב ׁשּיסּפר ראּוי ְְֲִֵֶַַַַַָָָָהיה

כ"ג.) ט"ו, (לעיל ּבמרה אמר ּכאׁשר ְְְֲֵֶַַַָָָָהּתלּונה

הּתלּונֹות, ּובכל א'.) י"ז, (להּלן ְְְְִִִַַָָּוברפידים

לׂשּבע לחם ואין לאכל ּבׂשר ואין ּכאן: ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹויאמר

הּכתּוב ׁשאמר ּכתב ורּׁש"י לּלחם. העם ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּירעב

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(â)ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ
íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤
-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì̈®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk̈©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e�˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑לעׂשֹות ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות מתיםאנחנּו, והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", ."לוי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ

(ã)-ïî íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤¦
epqðà ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©£©¤²

:àì-íà éúøBúa Cìéä£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ

i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑יֹום אכילת מחרצר לצר הּיֹום ילקטּו ולא ּביֹומֹו, ‰CÏÈ.(מכילתא)ילקטּו epq�‡ ÔÚÓÏ ¿«¿ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ¿««¬«∆¬≈≈
È˙¯B˙a∑ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ללקטאם ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא רמב"ן.– ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

˜„Ìג ‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡�ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡�ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡�˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡�ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד ˙ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq�‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חניה להפריׁש הּׁשני לחדׁש יֹום עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבחמּׁשה

ׁשהֹוציאּו החררה נׁשלמה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָזֹו

מּׁשירי ׁשאכלּו ללּמד למן, והצרכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻמּמצרים

היא רּבֹותינּו וקּבלת סעּדֹות. ס"א ְְִֵֵַַַַָָֻהּבצק

מּפני ּתלּונתם ּפרׁש לא ולזה ּכאן). ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ(מכילתא

ּבּסתר, להם הּנעׂשה הּזה ּבּנס הארי ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

(מ"ו, אליו וּיּגׁש ּבסדר הּטעם ּכתבּתי ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּוכבר

ּבחמּׁשה הּכתּוב הזּכיר ּכי אמר ור"א ְְֲִִִִַַַָָָט"ו.).

להם יׁש ׁשּכבר לאמר הּׁשני לחדׁש יֹום ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשר

אׁשרחדׁש הּלחם ואכלּו מּמצרים ׁשּיצאּו ימים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היּו, רב קהל ּכי ּומקניהם מּמצרים ְְִִִִִִֵֶַַָָָהֹוציאּו

הּתלּונה. טעם ְְֶַַַָוזה

ÏÚÂסין מדּבר אל וּיבאּו הּכתּוב הזּכיר ּדעּתי ¿«ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ

מדּבר אל ּבבֹואם ּכי ּתלּונתם, ְְְְִִִֶַַָָָלהֹודיע

ּומה ּנאכל מה אמרּו מּמצרים רחקּו ּוכבר ְְְֲִִִִַַַַָָָֹסין

ּבאים אנחנּו אׁשר הּגדֹול ּבּמדּבר לנּו ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָּיסּפיק

אל ׁשּיבאּו סבּורים היּו מּתחּלה ּכי אֹו ְְִִִִֶֶָָָֹּבֹו.

מעּטים, ימים אחרי סביבֹותיהם אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהערים

מצאּו, לא מֹוׁשב ועיר חדׁש להם יׁש ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹועּתה

ׁשּבאנּו הּגדֹול ּבּמדּבר מתים" "ּכּלנּו ְְְִִֵֶַַָָָָָֻואמרּו

אהרן ועל מׁשה על וּיּלֹונּו טעם: וזה ְְֲִֶֶַַַַַַֹּבֹו.

וכן הּמדּבר". "מּפני ּתלּונתם ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבּמדּבר,

הּזה הּמדּבר אל אֹותנּו הֹוצאתם ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָָאמרּו:

הזּכירּו ּברעב, הּזה הּקהל ּכל את ְְִִִֶֶַַָָָָָָָלהמית

ימּות ּכזה ּגדֹול קהל ּכי לאמר והּקהל ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹהּמדּבר

והּקדֹוׁש הּזה, הּגדֹול ּבּמדּבר ּברעב ספק ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּבלי

לער עּתה והחל אליהם, ׁשמע הּוא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹּברּו

נֹוׁשבת. ארץ אל ּבֹואם עד ּבּמדּבר ׁשלחן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלהם

ÌÎÏ.(ד) ¯ÈËÓÓ È��‰ּבעבּור ּכי ר"א אמר ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ֲִַַָ

יּקרא הּׁשמים מן מטר ּכדמּות יֹורד ְֱִִִִֵֵַַָָָָהיֹותֹו

אׁש ּפחים רׁשעים על ימטר ּומצינּו, ְְְִִִִֵֵַַַַָָממטיר,

סדם על המטיר וה' ו'.), י"א, (ּתהּלים ְְְְְִִִִִַַָֹוגפרית

כ"ד.). י"ט, (ּבראׁשית ואׁש ּגפרית עמרה ְְְֲִִֵֵַָָָֹועל

אנקלּוס ודעת הּמטר". "עם ּבאים היּו ְְְְִִַַַַָָָָֻואּולי

מחית. אנא הא "ירידה", לׁשֹון ְְֲִֵֶָָָָׁשהּוא

ÔÎzÈÂ,'ג (איכה לחץ ּכּמּטרא מענין, ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אחר, ׁשרׁש ׁשהּוא ּפי על אף ִֵֶֶַַַֹי"ב.),

יאמרּו מּלמעלה ּתבא אׁשר זריקה ּבכל ְְְְְֲִִִֶַָָָָֹֹּכי

עליה ׁשּימטיר ׁשם על "מּטרה" ותּקרא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן,

ׁשאר ּכעפר עליהם וּימטר ואמרּו: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחּצים.

כ"ז.). ע"ח, (ּתהּלים ּכנף עֹוף יּמים ְְִִִַָָּוכחֹול

עליהם ירד ּכי הּׁשמים ּבעֹוף ּכן ׁשּיאמר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאֹו

ְָָּכמטר.

.ÌÁÏ:ׁשּכתּוב ּכמֹו לחם מּמּנּו ׁשּיעׂשּו ּבעבּור ∆∆ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָ

ּכי ח'.), י"א, (ּבּמדּבר עגֹות אתֹו ְְִִַָָֹֻועׂשּו

אֹו החּטה מן ּבהיֹותֹו לא לחם, יּקרא ּפת ְִִִִֵֶֶַַָָָֹּכל

ּכי לחם, ממטיר ואמר ּבלבד. הּׂשעֹורים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָמן

מּמּנה ארץ וכן: להם, ימטירּנּו לחם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָלהיֹותֹו

לחם להֹוציא וכן: ה'.), כ"ח, (אּיֹוב לחם ְְִִֵֵֵֶֶֶָיצא

החּטה ׁשּיֹוציא י"ד.), ק"ד, (ּתהּלים הארץ ְִִִִִֶֶַָָָמן

לחם. מּמּנה ֲִֶֶֶֶַָׁשּיעׂשּו

LÈÂלכם ממטיר הנני (הראב"ע): אֹומרים ¿≈ְְְִִִִֶַָָ

(וּיקרא אּׁשה לחם וכן: "מאכל", ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָלחם,

מקריב הּוא אלהי לחם את ּכי ט"ז.), ְֱִִֶֶֶֶַֹג',

מֹוׁשל את ללחֹום תׁשב ּכי ח'.), כ"א, ְְִִִֵֵֵֶַָ(וּיקרא

ּכי והּנכֹון מאכל. ענין ּכּלם א'.), כ"ג, ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ(מׁשלי

(וּיקרא אלהי ולחם לחם, לאכל (ׁשם), ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹללחם

ּכלחם לאלהי סעּדה ׁשהּוא ּכּנּוי, ח'.), ְְִֵֶֶֶֶָֹֻכ"א,

יחיה לבּדֹו הּלחם על לא מצאנּו: ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלאדם,

ג'.). ח', (ּדברים ְִָָָָהאדם

.È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq�‡ ÔÚÓÏמצות יׁשמרּו אם ¿««¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְִִִֹ

ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא ּבֹו ְְִִֶֶַֹֹהּתלּויֹות

ואינּנ רּׁש"י. לׁשֹון ללקט. ּבׁשּבת נכֹון,יצאּו ּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ּבּמדּבר מן הּמאכיל ׁשאמר: ּכמֹו הּוא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָאבל

ּולמען עּנת למען אבֹותי ידעּון לא ְְְְֲֲֶֶַַַַַָֹֹאׁשר

ּכי ט"ז.), ח', (ׁשם ּבאחרית להיטב ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹנּסת

ולא מזֹון, ּבידם היה ׁשּלא להם הּוא ְְִֶֶָָָָָָָֹֹנּסיֹון

ידעּו ׁשּלא הּמן, רק ּבּמדּבר עצה להם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹיראּו

ּדבר להם ויֹורד מאבֹותם, ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹמּתחּלה,

ׁשמעּו זה ּכל ועם אליו, וירעיבּו ּביֹומֹו ְְְְְִִֵֶַָָָיֹום

לחם. מקֹום לא הּׁשם אחרי ְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹללכת

‰ÎÎÂהּדר ּכל את וזכרּת עֹוד: להם אמר ¿»»ְְֶֶֶֶַַַָָָָָ

ארּבעים זה אלהי ה' הֹוליכ ְֱֲֲִִֶֶֶַָֹאׁשר

לדעת נּסת ּולמען עּנת למען ּבּמדּבר ְְְְְִַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשנה

(ׁשם לא אם מצותו התׁשמר ּבלבב אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹֹֹאת

הערים ּבדר להֹוליכם יכֹול היה ּכי ב'.), ְְִִִֶֶֶָָָָָח',

ׂשרף נחׁש ּבמדּבר והֹוליכם סביבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאׁשר

רק לחם להם יהיה וׁשּלא ט"ו.), (ׁשם ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹועקרב

ּולהטיב לנּסֹותם ּביֹומֹו, יֹום ּדבר הּׁשמים ְְְְִִִֵַַַַָָמן

ּוכבר לעֹולם. ּבֹו ׁשּיאמינּו ּבאחרֹונה, ְְֲֲִֶֶַַָָָָָלהם

את נּסה והאלהים ּבּפסּוק הּנּסיֹון ענין ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפרׁשּתי

ּבמֹורה אמר והרב א'.). כ"ב, (ּבראׁשית ְְְְִֵֵַַַָָָָאברהם

היׁש ּולנּסֹות יֹודע ּכל לדעת כ"ד.) (ג', ְְֲִֵֵַַַַָָנבֹוכים

צר סּפּוק ּבּה יׁש ואם האל ּבעבֹודת ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּתֹועלת

"למען ׁשּיאמר ראּוי היה ּכן ואם לא. ְְִִֵֶַַַָָָֹֹאם

לדעת". ְֶַַַָינּסה

‰p‰Âׁשהּוא הּמן רק ּדבר ּכאן הזּכיר לא ¿ƒ≈ְִִֶַַָָָָֹ

אמר ּכאׁשר אבל להם, ׁשהמטיר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם

לאכל ּבׂשר ּבערב לכם ה' ּבתת מׁשה: ְֱֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלהם

הּכל ּכי ידענּו ח'.), (ּפסּוק לׂשּבע ּבּבקר ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹולחם

הּנכּפלים ּבּדברים יקּצר הּכתּוב אבל לֹו, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָנאמר

ל הזּכרּתי ּכאׁשר ּבּסּפּור, אֹו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַּבענין

י"א, ב'. י', י"ב. ט', (לעיל רּבים ְְִִֵַָּפעמים

ּדכתיב ּכלל, האחד יזּכיר לא ּופעמים ְְְְִִִִֶַָָָָֹא'.).

מלא ה' צּוה אׁשר הּדבר זה הּזאת: ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּפרׁשה

הּצּואה נכּתבה ולא ל"ב.), (ּפסּוק מּמּנּו ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהעמר

רּבים. ּבמקֹומֹות וכן ְְְִִֵַָּכלל,

ÏÚÂּכל "לחם" ּכי (הראב"ע) האֹומרים ּדעת ¿«ְִִֶֶַַָָָ

לכם ממטיר הנני ׁשּיאמר יּתכן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמאכל,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חניה להפריׁש הּׁשני לחדׁש יֹום עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבחמּׁשה

ׁשהֹוציאּו החררה נׁשלמה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָזֹו

מּׁשירי ׁשאכלּו ללּמד למן, והצרכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻמּמצרים

היא רּבֹותינּו וקּבלת סעּדֹות. ס"א ְְִֵֵַַַַָָֻהּבצק

מּפני ּתלּונתם ּפרׁש לא ולזה ּכאן). ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ(מכילתא

ּבּסתר, להם הּנעׂשה הּזה ּבּנס הארי ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

(מ"ו, אליו וּיּגׁש ּבסדר הּטעם ּכתבּתי ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּוכבר

ּבחמּׁשה הּכתּוב הזּכיר ּכי אמר ור"א ְְֲִִִִַַַָָָט"ו.).

להם יׁש ׁשּכבר לאמר הּׁשני לחדׁש יֹום ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשר

אׁשרחדׁש הּלחם ואכלּו מּמצרים ׁשּיצאּו ימים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היּו, רב קהל ּכי ּומקניהם מּמצרים ְְִִִִִִֵֶַַָָָהֹוציאּו

הּתלּונה. טעם ְְֶַַַָוזה

ÏÚÂסין מדּבר אל וּיבאּו הּכתּוב הזּכיר ּדעּתי ¿«ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ

מדּבר אל ּבבֹואם ּכי ּתלּונתם, ְְְְִִִֶַַָָָלהֹודיע

ּומה ּנאכל מה אמרּו מּמצרים רחקּו ּוכבר ְְְֲִִִִַַַַָָָֹסין

ּבאים אנחנּו אׁשר הּגדֹול ּבּמדּבר לנּו ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָּיסּפיק

אל ׁשּיבאּו סבּורים היּו מּתחּלה ּכי אֹו ְְִִִִֶֶָָָֹּבֹו.

מעּטים, ימים אחרי סביבֹותיהם אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהערים

מצאּו, לא מֹוׁשב ועיר חדׁש להם יׁש ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹועּתה

ׁשּבאנּו הּגדֹול ּבּמדּבר מתים" "ּכּלנּו ְְְִִֵֶַַָָָָָֻואמרּו

אהרן ועל מׁשה על וּיּלֹונּו טעם: וזה ְְֲִֶֶַַַַַַֹּבֹו.

וכן הּמדּבר". "מּפני ּתלּונתם ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבּמדּבר,

הּזה הּמדּבר אל אֹותנּו הֹוצאתם ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָָאמרּו:

הזּכירּו ּברעב, הּזה הּקהל ּכל את ְְִִִֶֶַַָָָָָָָלהמית

ימּות ּכזה ּגדֹול קהל ּכי לאמר והּקהל ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹהּמדּבר

והּקדֹוׁש הּזה, הּגדֹול ּבּמדּבר ּברעב ספק ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּבלי

לער עּתה והחל אליהם, ׁשמע הּוא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹּברּו

נֹוׁשבת. ארץ אל ּבֹואם עד ּבּמדּבר ׁשלחן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלהם

ÌÎÏ.(ד) ¯ÈËÓÓ È��‰ּבעבּור ּכי ר"א אמר ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ֲִַַָ

יּקרא הּׁשמים מן מטר ּכדמּות יֹורד ְֱִִִִֵֵַַָָָָהיֹותֹו

אׁש ּפחים רׁשעים על ימטר ּומצינּו, ְְְִִִִֵֵַַַַָָממטיר,

סדם על המטיר וה' ו'.), י"א, (ּתהּלים ְְְְְִִִִִַַָֹוגפרית

כ"ד.). י"ט, (ּבראׁשית ואׁש ּגפרית עמרה ְְְֲִִֵֵַָָָֹועל

אנקלּוס ודעת הּמטר". "עם ּבאים היּו ְְְְִִַַַַָָָָֻואּולי

מחית. אנא הא "ירידה", לׁשֹון ְְֲִֵֶָָָָׁשהּוא

ÔÎzÈÂ,'ג (איכה לחץ ּכּמּטרא מענין, ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אחר, ׁשרׁש ׁשהּוא ּפי על אף ִֵֶֶַַַֹי"ב.),

יאמרּו מּלמעלה ּתבא אׁשר זריקה ּבכל ְְְְְֲִִִֶַָָָָֹֹּכי

עליה ׁשּימטיר ׁשם על "מּטרה" ותּקרא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן,

ׁשאר ּכעפר עליהם וּימטר ואמרּו: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחּצים.

כ"ז.). ע"ח, (ּתהּלים ּכנף עֹוף יּמים ְְִִִַָָּוכחֹול

עליהם ירד ּכי הּׁשמים ּבעֹוף ּכן ׁשּיאמר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאֹו

ְָָּכמטר.

.ÌÁÏ:ׁשּכתּוב ּכמֹו לחם מּמּנּו ׁשּיעׂשּו ּבעבּור ∆∆ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָ

ּכי ח'.), י"א, (ּבּמדּבר עגֹות אתֹו ְְִִַָָֹֻועׂשּו

אֹו החּטה מן ּבהיֹותֹו לא לחם, יּקרא ּפת ְִִִִֵֶֶַַָָָֹּכל

ּכי לחם, ממטיר ואמר ּבלבד. הּׂשעֹורים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָמן

מּמּנה ארץ וכן: להם, ימטירּנּו לחם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָלהיֹותֹו

לחם להֹוציא וכן: ה'.), כ"ח, (אּיֹוב לחם ְְִִֵֵֵֶֶֶָיצא

החּטה ׁשּיֹוציא י"ד.), ק"ד, (ּתהּלים הארץ ְִִִִִֶֶַָָָמן

לחם. מּמּנה ֲִֶֶֶֶַָׁשּיעׂשּו

LÈÂלכם ממטיר הנני (הראב"ע): אֹומרים ¿≈ְְְִִִִֶַָָ

(וּיקרא אּׁשה לחם וכן: "מאכל", ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָלחם,

מקריב הּוא אלהי לחם את ּכי ט"ז.), ְֱִִֶֶֶֶַֹג',

מֹוׁשל את ללחֹום תׁשב ּכי ח'.), כ"א, ְְִִִֵֵֵֶַָ(וּיקרא

ּכי והּנכֹון מאכל. ענין ּכּלם א'.), כ"ג, ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ(מׁשלי

(וּיקרא אלהי ולחם לחם, לאכל (ׁשם), ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹללחם

ּכלחם לאלהי סעּדה ׁשהּוא ּכּנּוי, ח'.), ְְִֵֶֶֶֶָֹֻכ"א,

יחיה לבּדֹו הּלחם על לא מצאנּו: ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלאדם,

ג'.). ח', (ּדברים ְִָָָָהאדם

.È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq�‡ ÔÚÓÏמצות יׁשמרּו אם ¿««¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְִִִֹ

ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא ּבֹו ְְִִֶֶַֹֹהּתלּויֹות

ואינּנ רּׁש"י. לׁשֹון ללקט. ּבׁשּבת נכֹון,יצאּו ּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ּבּמדּבר מן הּמאכיל ׁשאמר: ּכמֹו הּוא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָאבל

ּולמען עּנת למען אבֹותי ידעּון לא ְְְְֲֲֶֶַַַַַָֹֹאׁשר

ּכי ט"ז.), ח', (ׁשם ּבאחרית להיטב ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹנּסת

ולא מזֹון, ּבידם היה ׁשּלא להם הּוא ְְִֶֶָָָָָָָֹֹנּסיֹון

ידעּו ׁשּלא הּמן, רק ּבּמדּבר עצה להם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹיראּו

ּדבר להם ויֹורד מאבֹותם, ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹמּתחּלה,

ׁשמעּו זה ּכל ועם אליו, וירעיבּו ּביֹומֹו ְְְְְִִֵֶַָָָיֹום

לחם. מקֹום לא הּׁשם אחרי ְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹללכת

‰ÎÎÂהּדר ּכל את וזכרּת עֹוד: להם אמר ¿»»ְְֶֶֶֶַַַָָָָָ

ארּבעים זה אלהי ה' הֹוליכ ְֱֲֲִִֶֶֶַָֹאׁשר

לדעת נּסת ּולמען עּנת למען ּבּמדּבר ְְְְְִַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשנה

(ׁשם לא אם מצותו התׁשמר ּבלבב אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹֹֹאת

הערים ּבדר להֹוליכם יכֹול היה ּכי ב'.), ְְִִִֶֶֶָָָָָח',

ׂשרף נחׁש ּבמדּבר והֹוליכם סביבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאׁשר

רק לחם להם יהיה וׁשּלא ט"ו.), (ׁשם ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹועקרב

ּולהטיב לנּסֹותם ּביֹומֹו, יֹום ּדבר הּׁשמים ְְְְִִִֵַַַַָָמן

ּוכבר לעֹולם. ּבֹו ׁשּיאמינּו ּבאחרֹונה, ְְֲֲִֶֶַַָָָָָלהם

את נּסה והאלהים ּבּפסּוק הּנּסיֹון ענין ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפרׁשּתי

ּבמֹורה אמר והרב א'.). כ"ב, (ּבראׁשית ְְְְִֵֵַַַָָָָאברהם

היׁש ּולנּסֹות יֹודע ּכל לדעת כ"ד.) (ג', ְְֲִֵֵַַַַָָנבֹוכים

צר סּפּוק ּבּה יׁש ואם האל ּבעבֹודת ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּתֹועלת

"למען ׁשּיאמר ראּוי היה ּכן ואם לא. ְְִִֵֶַַַָָָֹֹאם

לדעת". ְֶַַַָינּסה

‰p‰Âׁשהּוא הּמן רק ּדבר ּכאן הזּכיר לא ¿ƒ≈ְִִֶַַָָָָֹ

אמר ּכאׁשר אבל להם, ׁשהמטיר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם

לאכל ּבׂשר ּבערב לכם ה' ּבתת מׁשה: ְֱֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלהם

הּכל ּכי ידענּו ח'.), (ּפסּוק לׂשּבע ּבּבקר ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹולחם

הּנכּפלים ּבּדברים יקּצר הּכתּוב אבל לֹו, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָנאמר

ל הזּכרּתי ּכאׁשר ּבּסּפּור, אֹו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַּבענין

י"א, ב'. י', י"ב. ט', (לעיל רּבים ְְִִֵַָּפעמים

ּדכתיב ּכלל, האחד יזּכיר לא ּופעמים ְְְְִִִִֶַָָָָֹא'.).

מלא ה' צּוה אׁשר הּדבר זה הּזאת: ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּפרׁשה

הּצּואה נכּתבה ולא ל"ב.), (ּפסּוק מּמּנּו ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהעמר

רּבים. ּבמקֹומֹות וכן ְְְִִֵַָּכלל,

ÏÚÂּכל "לחם" ּכי (הראב"ע) האֹומרים ּדעת ¿«ְִִֶֶַַָָָ

לכם ממטיר הנני ׁשּיאמר יּתכן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמאכל,
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(ä)äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½
íBé eè÷ìé-øLà ìò|:íBé ©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰�LÓ ‰È‰Â∑ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ�‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו אני:על ואֹומר ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לחם "לקטּו וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"אׁשר
ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמׁשנה",

יֹומים ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות .ּבּבית ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

(å)ízòãéå áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ
הּׂשלו את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי רמב"ן.ּתדעּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áeíëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על וידעּתםלא "ערב להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
י ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ׁשאלּתםּכי ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א מלאה.ּתן, ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹוהּלחם

Ôe˙ÈÈcה ˙È Ôe�w˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו È�a ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡�ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡�Á�Â¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם יּתן ּכי הּׂשלו", ועל הּמן "על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלחם

ּפרׁש ּומׁשה ּובׂשר, לחם ׁשּׁשאלּו ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאלתם

ּבּבקר והּלחם לאכל ּבערב הּבׂשר ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה

הארץ. ּכל ּכדר ְְִֶֶֶַָָָֹלׂשּבע

‡˙ÌÎ(וֿז) ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ·¯Ú∆∆ƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆
.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óהּמֹוציאים אנחנּו ולא ≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִַַֹ

אֹותנּו הֹוצאתם ּכי אמרּתם, ּכאׁשר מּׁשם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָאתכם

ה'. ּכבֹוד את ּוראיתם ּובקר ג'.). ּפסּוק ְְְִֵֶֶֶָֹ(לעיל

ּבֹו ּכי ּבענן, הּנראה הּכבֹוד על זה נאמר ְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹלא

הּמדּבר אל וּיפנּו אהרן להם ּכדּבר היה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּיֹום

להם, אמר ּכ אּלא רּׁש"י, ּופרׁש י'.). ִֵֶֶַַַָָָָָ(ּפסּוק

ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹערב

יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א לכם, יּתן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּובׂשר

ּומּכרס אֹותּה ׁשאלּתם ּכהגן לא ּכי ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלכם,

ּבירידתֹו ּכהגן, לּצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמלאה,

לכם ׁשּיֹורידּנּו ּפניו" ּכבֹוד את לּבקר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹ"ּתראּו

ואינֹו להכינֹו. ׁשהּות ׁשּיׁש ּבּבקר חּבה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּדר

מּפני ה' ּכבֹוד את ּוראיתם ּובקר ׁשּיאמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹנכֹון

ּכבֹוד מה ּכי ּבּבקר, הּמן מּתנת להם ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיקּדים

ּתלּנתיכם. את ּבׁשמעֹו לזה ׁשּסמ ועֹוד ּבזה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻה'

ּוראיתם ּבפרּוׁש אינּנּו לרּבֹותינּו הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּמדרׁש

להם ׁשחּלק מּפני ּכן אמרּו אבל ה', ּכבֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָאת

הּכל נתן ולא הּיֹום מן עּתים ּבׁשני ְְְִִִִֵַַַַַָָָֹֹהּפרנסה

וּיאמר (ּכאן): ּבּמכילתא אמרּו וכ ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹּבּבקר.

למד אּתה מּכאן ּבערב, לכם ה' ּבתת ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמׁשה

והּמן הּׂשלו, להם נתן חׁשּוכֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָָׁשּבפנים

מאירֹות, ּבפנים להם נתן ּכהלכה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשאלּו

ּבּבקר. ְֶַַֹּכלֹומר

‡"¯Âּכי הראׁשֹון. ּבּפסּוק נמׁש ּובקר אמר ¿ְִִִֶַַַָָָֹ

אֹותנּו הֹוצאתם ּכי ׁשאמרּו: ְֲִֵֶֶַָָּבעבּור

ׁשּתדעּו לכם הּׁשם יעׂשה אֹותֹות ׁשני אמר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשם

ּבערב האחד מּׁשם, אתכם הֹוציא הּוא ְְִִִֶֶֶֶֶָָָּכי

ראּוי והיה ּבּבקר. למחר והּׁשני הּזה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום

הֹוציא ה' ּכי ּוראיתם ּובקר ערב ְִִִֶֶֶֶֶַֹֹׁשּיאמר:

ּכבֹוד את ּוראיתם עם ּדבק ּובקר ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹאתכם,

אינּנּו זה וגם הּכבֹוד. ראּו עצמֹו ּבּיֹום ּכי ְְִֵֶֶַַַַָָה',

ּכן. ְִֵָנראה

ÔBÎp‰Â.מאד ּגדֹול ּבמן הּפלא היה ּכי ּבעיני ¿«»ְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּברּוח הּים מן אֹותֹו הגיז הּׂשלו ְִִִֵַַַָָָּכי

להם נֹוצר הּמן אבל העֹולם, ּכדר מאּתֹו ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָנסע

מעׂשה ּכענין ּבּׁשמים חדׁשה יצירה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעּתה

ּבין ׁשּנברא ּבֹו ּׁשאמרּו מה והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָּבראׁשית,

הּכתּוב אמר ולכן ו'.). ה', (אבֹות ְְֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות

ּבערב הּיֹום לכם יעׂשה אׁשר ּכיּבאֹות ּתדעּו ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

יער ּכי מצרים, מארץ אתכם הֹוציא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹהּוא

אׁשר הּגדֹול ּבּפלא אבל ּבּמדּבר, ׁשלחן ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֻלכם

מלכּותֹו" ּכבֹוד את "ּתראּו ּבּבקר לכם ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹיעׂשה

יעׂשה אׁשר ּובארץ ּבּׁשמים אל מי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאׁשר

ּובנפלאֹות ׁשּבגדֹולֹות ּוכגבּורֹותיו, ְְְְְֲִִִֶַָָָּכמעׂשיו

לקּבץ ּכענין, ּכבֹודֹו, את יראה הּׁשם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיעׂשה

ּכבֹודי את וראּו ּובאּו והּלׁשנֹות הּגֹוים ּכל ְְְְִִֶֶַַָָָֹאת

ּכבֹודי את והּגידּו ּוכתיב: י"ח.). ס"ו, ְְְְְִִִִֶַָ(יׁשעיה

ּדעת הּוא וכן רּבים. וכן י"ט.), ּפסּוק ְְִֵֵַַַָָ(ׁשם

ולא דה'", יקרא ית "ותחזּון ׁשאמר: ְְְְְֱֶֶַַָָָָֹֻאנקלּוס

"ואתּגּלי". ּבֹו ְְְִִֵֵַּתרּגם

Ú„Âרּבֹותינּו רמזּוהּו ּגדֹול, ענין ּבּמן יׁש ּכי ¿«ְְִִֵֵַַָָָָ

איׁש אכל אּבירים לחם (ע"ה:): יֹומא ְִִִֶֶֶֶַַַָָּבמּסכת

הּׁשרת(ּתהּלים ׁשּמלאכי לחם כ"ה.), ע"ח, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

יׁשמעאל ר' לֹו אמר עקיבא. ר' ּדברי ְְְֲִִִִֵֵַָָָאֹוכלין,

והלא לחם, אֹוכלין הּׁשרת מלאכי וכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹטעית,

ׁשתיתי לא ּומים אכלּתי לא לחם נאמר: ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכבר

לחם אּבירים, לחם אּלא ט'.), ט', ְִִִֶֶֶֶֶַָָ(ּדברים

רּבי ׁשאמר הּזה והענין ּבאיברים. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנבלע

ּבזיו הּׁשרת מלאכי ׁשּקּיּום הּוא, ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָעקיבא

ּכּלם את מחּיה ואּתה ּדרׁשּו: וכן ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשכינה,

נאמר: ועליו לכּלם. מחיה ו'.), ט', ְְְְְֱִֶֶַָָָָָֻ(נחמיה

ּבֹו ׁשּיּׂשיגּו ז'.), י"א, (קהלת האֹור ִֶֶֶַָָֹּומתֹוק

האֹור מּתֹולדת הּוא והּמן טעם. טּוב ְִַַַַָָָָּבאֹור

(זהר יתּבר ּבֹוראֹו ּברצֹון ׁשּנתּגּׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹהעליֹון

ּומלאכי הּמן ׁשאנׁשי ונמצא א'.), ר"ח, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּבלק

ּתפׂשֹו יׁשמעאל ור' אחד. מּדבר נּזֹונין ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהּׁשרת

מּתֹולדת הּמתגּׁשם ּבדבר אינֹו ׁשּקּיּומם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּפני

ּומּפני עצמֹו, העליֹון ּבאֹור קּיּומם ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהאֹור

ּׁשּירצּו, מה מּכל ּבּמן טעם מֹוצאים היּו ְְִִִֶֶַַַַָָָזה

ותמצא ּבעליֹונים ּתדּבק ּבמחׁשבּתּה הּנפׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

מׁשלי (ע"פ מּלפניו רצֹון ותפק חּיים ְְְְִִִֵֵַַָָָָמנֹוח

ל"ה.). ח',

e¯Ó‡Â(.כ"ה ּפסּוק (להּלן הּיֹוםּבּמכילתא ¿»¿ְְְִַַַָָָ

אּתם אבל אֹותֹו מֹוצאים אּתם ְֲִֵֶֶַַָאין

ׁשני יסּבל וזה הּבא. לעֹולם אֹותֹו ְְְְִִֵֶַָָָֹמֹוצאים

הּבא העֹולם ּבבני ׁשּיהיה ׁשּנאמר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּפרּוׁשים,

מּזיו ּתמיד להנֹות מעלתם הּגיעה ּׁשּלא ֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹמי

מן הּמתּגּׁשם ּבדבר קּיּומם ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשכינה,

לזיו ׁשהּׂשיגּו הּמדּבר ּדֹור ּכמעלת ההּוא, ְְְֲִִִִִֶַַַַַָהּזיו

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

ּבקּופסא ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל ‰'.להכינֹו, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר Ó‰.ּכמֹו e�Á�Â∑מה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ
חׁשּובין? e�ÈÏÚ.אנחנּו e�Èl˙ Èk∑אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש (לקמןזקּוק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּואיז) עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ"וּילן

ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו יד)מׁשמע העדה(במדבר ּכל את עליו רמב"ן.""וּיּלינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ç)íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובׂשר

ּכהגן ׁשּלא טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. ÂÈÏÚ.היּו ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»
מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, רמב"ן.את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤
øaãnä:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§¨−¤«¨¨«

ß hay 'i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
ék ízòãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

ìà ýåýé éðàý:íëéרמב"ן £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

Òa¯‡ח ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zL�k‡ט ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·�Èי ‡zL�k Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ ei�t˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡��Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לעיל (ּבּמכילתא ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּים, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּׁשכינה

ראה ּׁשּלא מה הּים על ׁשפחה ראתה ב'.): ְֲִֶַַַָָָָָָֹט"ו,

נפׁשם נתעּלית ׁשעה ּומאֹותּה הּנביא, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָיחזקאל

נכֹון ויֹותר הּמן. ׁשהּוא ּבתֹולדֹותיו ְְְְְִֵֵֶַַָָָלהתקּים

ּבמּלת חסמא ּבן אלעזר ר' לדברי הּכתּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשרמז

ּביסֹוד קּיּומם יהיה הּבא העֹולם ׁשּבני ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּיֹום

(ּברכֹות ׁשאמרּו ּכמֹו העליֹון, הּזיו ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶַַָָָָהּמן

צּדיקים אּלא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹי"ז.):

מּזיו נהנין והן ּבראׁשיהם ועטרֹותיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָיֹוׁשבים

ּבהנאתן יתקּימּו הּבא העֹולם ּובני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשכינה.

ׁשּבראׁשם. ּבעטרה ּבֹו ּבהּדבקם הּׁשכינה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹמּזיו

ּבּה ׁשאמר ּכן הּנקראת הּמּדה היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהעטרה

(יׁשעיה צבי לעטרת צבאֹות ה' יהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָהּכתּוב:

אּמֹו ּלֹו ׁשעּטרה ּבעטרה נאמר: ּובּה ה'.), ְֱֲִִֶֶַָָָָָכ"ח,

על ורמזּו י"א.). ג', הּׁשירים ּבני(ׁשיר קּיּום ְְְִִִִֵַַָ

הּמן. עּקר על ורמזּו הּבא, ְְִַַַַָָָָָהעֹולם

¯Ó‡Âודלתי מּמעל ׁשחקים ויצו הּכתּוב: ¿»«ְְְְִִֵַַַַַָָָ

לאכל מן עליהם וּימטר ּפתח, ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמים

איׁש אכל אּבירים לחם למֹו, נתן ׁשמים ְִִִִֶֶַַַַַָָָָּודגן

ולחם אמר: וכן כ"גֿכ"ה.), ע"ח, ְְְִִֵֶֶַָ(ּתהּלים

מּזה ׁשּנראה מ'.), ק"ה, (ׁשם יׂשּביעם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשמים

להם והֹורידֹו ּבּׁשמים הּזה הּדגן ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

ׁשּנתּגּׁשם ּׁשּפרׁשּתי מה והּוא ּדלתיו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבפתיחת

ּכּלׁשֹון הּכתּוב יאמר העליֹון ּבאֹור ּכי ְִֶַַַָָָָָֹהאֹור,

אלהים מראֹות ואראה הּׁשמים נפּתחּו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹהּזה:

ּבּׁשמים, היה ׁשּכבר אֹו א'.). א', ְְְִֵֶֶַַָָָָ(יחזקאל

ה', (אבֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּנברא ְְְֲִֵֶַַָָָָָּכמאמרם

ו'.).

˙e�Èl.(זֿח) Èk ‰Ó e�Á�Â:אברהם רּבי אמר ¿«¿»ƒ«ƒְִַַַָָָ

עׂשינּו לא ּכי לעׂשֹות, ּבידינּו מה ְְְֲִִֵַַַָָֹונחנּו

מה ּכמֹו: הּוא אבל ּכן, ואינּנּו ּׁשּצּונּו. מה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָרק

אדם מה ה'.), ח', (ּתהּלים תזּכרּנּו ּכי ְְְֱִִִִֶָָָאנֹוׁש

הּוא נחׁשב בּמה ּכי ג'.), קמ"ד, (ׁשם ְִֵֵֶֶַַָָָוּתדעהּו

מה "ּכי ענוה, ּדר וזאת כ"ב.). ב', ְְְֲִֶֶַַָָָֹ(יׁשעיה

מארץ אתכם ׁשהֹוצאנּו עלינּו" ׁשּתליתם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאנחנּו

(ע"פ הבל ּופעלינּו אין אנחנּו הן ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָמצרים,

ּכי תלּנתיכם עלינּו ולא כ"ד.), מ"א, ְְְְִֵֵֶַָָֹֹֻיׁשעיה

לא מצרים מארץ אתכם הּמֹוציא הּוא ה', ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹעל

ספּונים אנחנּו מה וכי (ּכאן) ּובּמכילתא ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָאנחנּו.

עלינּו. ּומתרעמים עֹומדים ְְֲִִִֵֶֶַַָׁשאּתם

Na¯.(ח) ·¯Úa ÌÎÏ '‰ ˙˙aמאמרֹו יפרׁש ¿≈»∆¿∆∆»»ְֲֵַָָ

ּבׂשר ּבערב לכם ה' ּבתת ּכי ְִִֵֶֶֶָָָָָהראׁשֹון,

מארץ אתכם הֹוציא ה' ּכי וידעּתם ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹלאכל

ּוראיתם לׂשּבע ּבּבקר לחם לכם ּובתּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹמצרים,

ה'. ּכבֹוד ְֶאת

ac¯(יב) Ï‡¯NÈ È�a ˙peÏz ˙‡ ÈzÚÓL»«¿ƒ∆¿…¿≈ƒ¿»≈«≈
.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ¯Ó‡Ï Ì‰Ï‡הּדּבּור זה ¬≈∆≈…≈»«¿«ƒִֶַ

אבל ח'.), (ּבפסּוק ליׂשראל מׁשה אמרֹו ְְְְֲֲִֵֶָָָָָּכבר
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ּבקּופסא ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל ‰'.להכינֹו, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר Ó‰.ּכמֹו e�Á�Â∑מה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ
חׁשּובין? e�ÈÏÚ.אנחנּו e�Èl˙ Èk∑אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש (לקמןזקּוק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּואיז) עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ"וּילן

ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו יד)מׁשמע העדה(במדבר ּכל את עליו רמב"ן.""וּיּלינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ç)íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובׂשר

ּכהגן ׁשּלא טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. ÂÈÏÚ.היּו ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»
מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, רמב"ן.את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤
øaãnä:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§¨−¤«¨¨«

ß hay 'i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
ék ízòãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

ìà ýåýé éðàý:íëéרמב"ן £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

Òa¯‡ח ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zL�k‡ט ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·�Èי ‡zL�k Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ ei�t˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡��Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לעיל (ּבּמכילתא ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּים, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּׁשכינה

ראה ּׁשּלא מה הּים על ׁשפחה ראתה ב'.): ְֲִֶַַַָָָָָָֹט"ו,

נפׁשם נתעּלית ׁשעה ּומאֹותּה הּנביא, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָיחזקאל

נכֹון ויֹותר הּמן. ׁשהּוא ּבתֹולדֹותיו ְְְְְִֵֵֶַַָָָלהתקּים

ּבמּלת חסמא ּבן אלעזר ר' לדברי הּכתּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשרמז

ּביסֹוד קּיּומם יהיה הּבא העֹולם ׁשּבני ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּיֹום

(ּברכֹות ׁשאמרּו ּכמֹו העליֹון, הּזיו ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶַַָָָָהּמן

צּדיקים אּלא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹי"ז.):

מּזיו נהנין והן ּבראׁשיהם ועטרֹותיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָיֹוׁשבים

ּבהנאתן יתקּימּו הּבא העֹולם ּובני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשכינה.

ׁשּבראׁשם. ּבעטרה ּבֹו ּבהּדבקם הּׁשכינה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹמּזיו

ּבּה ׁשאמר ּכן הּנקראת הּמּדה היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהעטרה

(יׁשעיה צבי לעטרת צבאֹות ה' יהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָהּכתּוב:

אּמֹו ּלֹו ׁשעּטרה ּבעטרה נאמר: ּובּה ה'.), ְֱֲִִֶֶַָָָָָכ"ח,

על ורמזּו י"א.). ג', הּׁשירים ּבני(ׁשיר קּיּום ְְְִִִִֵַַָ

הּמן. עּקר על ורמזּו הּבא, ְְִַַַַָָָָָהעֹולם

¯Ó‡Âודלתי מּמעל ׁשחקים ויצו הּכתּוב: ¿»«ְְְְִִֵַַַַַָָָ

לאכל מן עליהם וּימטר ּפתח, ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמים

איׁש אכל אּבירים לחם למֹו, נתן ׁשמים ְִִִִֶֶַַַַַָָָָּודגן

ולחם אמר: וכן כ"גֿכ"ה.), ע"ח, ְְְִִֵֶֶַָ(ּתהּלים

מּזה ׁשּנראה מ'.), ק"ה, (ׁשם יׂשּביעם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשמים

להם והֹורידֹו ּבּׁשמים הּזה הּדגן ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

ׁשּנתּגּׁשם ּׁשּפרׁשּתי מה והּוא ּדלתיו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבפתיחת

ּכּלׁשֹון הּכתּוב יאמר העליֹון ּבאֹור ּכי ְִֶַַַָָָָָֹהאֹור,

אלהים מראֹות ואראה הּׁשמים נפּתחּו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹהּזה:

ּבּׁשמים, היה ׁשּכבר אֹו א'.). א', ְְְִֵֶֶַַָָָָ(יחזקאל

ה', (אבֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּנברא ְְְֲִֵֶַַָָָָָּכמאמרם

ו'.).

˙e�Èl.(זֿח) Èk ‰Ó e�Á�Â:אברהם רּבי אמר ¿«¿»ƒ«ƒְִַַַָָָ

עׂשינּו לא ּכי לעׂשֹות, ּבידינּו מה ְְְֲִִֵַַַָָֹונחנּו

מה ּכמֹו: הּוא אבל ּכן, ואינּנּו ּׁשּצּונּו. מה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָרק

אדם מה ה'.), ח', (ּתהּלים תזּכרּנּו ּכי ְְְֱִִִִֶָָָאנֹוׁש

הּוא נחׁשב בּמה ּכי ג'.), קמ"ד, (ׁשם ְִֵֵֶֶַַָָָוּתדעהּו

מה "ּכי ענוה, ּדר וזאת כ"ב.). ב', ְְְֲִֶֶַַָָָֹ(יׁשעיה

מארץ אתכם ׁשהֹוצאנּו עלינּו" ׁשּתליתם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאנחנּו

(ע"פ הבל ּופעלינּו אין אנחנּו הן ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָמצרים,

ּכי תלּנתיכם עלינּו ולא כ"ד.), מ"א, ְְְְִֵֵֶַָָֹֹֻיׁשעיה

לא מצרים מארץ אתכם הּמֹוציא הּוא ה', ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹעל

ספּונים אנחנּו מה וכי (ּכאן) ּובּמכילתא ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָאנחנּו.

עלינּו. ּומתרעמים עֹומדים ְְֲִִִֵֶֶַַָׁשאּתם

Na¯.(ח) ·¯Úa ÌÎÏ '‰ ˙˙aמאמרֹו יפרׁש ¿≈»∆¿∆∆»»ְֲֵַָָ

ּבׂשר ּבערב לכם ה' ּבתת ּכי ְִִֵֶֶֶָָָָָהראׁשֹון,

מארץ אתכם הֹוציא ה' ּכי וידעּתם ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹלאכל

ּוראיתם לׂשּבע ּבּבקר לחם לכם ּובתּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹמצרים,

ה'. ּכבֹוד ְֶאת

ac¯(יב) Ï‡¯NÈ È�a ˙peÏz ˙‡ ÈzÚÓL»«¿ƒ∆¿…¿≈ƒ¿»≈«≈
.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ¯Ó‡Ï Ì‰Ï‡הּדּבּור זה ¬≈∆≈…≈»«¿«ƒִֶַ

אבל ח'.), (ּבפסּוק ליׂשראל מׁשה אמרֹו ְְְְֲֲִֵֶָָָָָּכבר
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(âé)ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤
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i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰Ïh.(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰∑אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב (במדברהּטל «¿»ְְִֵָֹ»¿»ƒ¿««»ְֵֵֵַַַַָָָ
ּבקּופסאיא) ּכמּנח הּוא והרי עליו טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת עה.: (יומא ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

.מכילתא)

(ãé)ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈
:õøàä-ìò øôkk ÷c©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑לקראת עֹולה טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָ
ורּבֹותינּו ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהחּמה.

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל וראּוּדרׁשּו: הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת וגֹו'וכעלֹות הּמדּבר" ּפני על ּדבר∑c˜."והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ«ָָ
ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדק חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מׁשנה.מגּלה, ׁשּבלׁשֹון ַ¿À¿»ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻ

לׁשֹון 'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכׁשּנתּגּלה
הּלבן" ּכּסּוי∑Ùkk¯."מחׂשף ּגּבי ּכדאמרינן ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְַַָָֹ«¿…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר ּדקהּדם: ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח מגלד וׁשֹוכב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
אּונקלֹוס,ּכּכ ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לׁשֹון על הּוא ּבּפסּוקּתֹוספת ּתבה לֹו ואין רמב"ן.העברית, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

È˙יג ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á� ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á� ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמר: ּבעבּור ּבנינׁשנה ּתלּנֹות את ׁשמעּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

הנני ד'.) (ּבפסּוק אמר מּתחּלה ּכי ְְְְִִִִִִֵַָָָָיׂשראל,

ּברצֹונֹו חסד עּמהם ּכעֹוׂשה לחם, לכם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָממטיר

לעון, להם נחׁשב ּכי הּגיד ועּתה לזכּותם, ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹאֹו

ׁשּידעּו ּכדי ּכן עּמהם יעׂשה הּתלּונה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובעבּור

אינכם עּתה עד ּכי אלהיכם, ה' אני ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹּבֹו

מתלֹוננים אּתם ּכן על אלהיכם, ּבה' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹמאמינים

נביאיו. ְִַָעל

ÔÎzÈÂלהם להיֹות הבטיחם לא ׁשּמּתחּלה ¿ƒ»≈ְְְִִִִִֶֶָָָֹ

חֹוׁשבים והיּו הּמדּבר, ימי ּכל ְְְְִִֵַַָָָָהּמן

ּבהיֹותם לׁשנים אֹו אחד ליֹום יהיה ְְְְִִִִֶֶַַָָאּולי

מקֹום אל יבאּו מּׁשם ּובנסעם ההּוא, ְְְִֶַַָָָָָֹּבּמקֹום

ּתאכלּו הערּבים ּבין להם: אמר ועּתה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלחם,

ימי ּכל לחם יׂשּבעּו ּבקר ּובכל ּתמיד ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבׂשר

עּמהם הּׂשלו ׁשהיה רּבֹותינּו ּדעת וכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמדּבר.

נראה, וכן הּמן, ּכמֹו והלאה ההּוא הּיֹום ְְְְִִֵַַַָָָָָמן

ׁשמע ּובׁשניהם נתלֹוננּו הּדברים ׁשני על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכי

ּיּתן מה ּכי להם, יביא ותאותם ּתלּונתם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאת

אֹו אחד ליֹום ּבׂשר להם ּיֹוסיף ּומה ְִֶֶֶַָָָָָלהם

הּמן, ּבענין ותארי ׁשּתפרׁש והּפרׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָלׁשנים,

ּבענין ּותקּצר נפלאים, הם מעׂשיו ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכי

י"ג.), (ּפסּוק הּׂשלו וּתעל בערב ויהי ְְְִֶֶַַַַַַָָָָהּׂשלו,

ׁשּבעֹולם. ּבּנהג הּוא ִֶַַָָֹּכי

ÔÈ�ÚÂּבּמדּבר) הּתאוה ּבקברֹות הּׁשני הּׂשלו ¿ƒ¿«ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

עּתה מּמּנּו להם ּבא לא ּכי ל"א.), ִִֶֶַָָָֹי"א,

ח'. (ּפסּוקים ּתמיד ּבכאן יאמר ּכאׁשר ְְֲִִֶַַַָָָֹלׂשבע

ׁשהיּו ויּתכן לׂשּבע. ולחם לאכל ּבׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹי"ב.)

מזּדּמן ׁשהיה אֹו אֹותֹו, לֹוקטין ְְְִִֵֵֶֶַָָּגדֹוליהם

לֹו ּתאבים היּו ּוצעיריהם ׁשּבהם, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלחסידים

וּילקטּו ּבּׂשלו יסּפר לא ּכי מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּורעבים

אמר ּולכ ּבּמן, אמר ּכאׁשר והּממעיט ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָהמרּבה

ּתאוה התאּוּו ּבקרּבֹו אׁשר והאספסף ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֻׁשם

ּבני ּגם וּיבּכּו וּיׁשבּו ואמר ד'.), י"א, ְְְְִִֵַַַַַָָָֻ(ּבּמדּבר

ולא לֹו ּבֹוכים מהם ּגם ׁשהיּו (ׁשם), ְְִִֵֵֶֶַָָָֹיׂשראל

ּכאׁשר מאד, לרב מּמּנּו להם נתן ואז ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּכּלם,

ל"ב.), (ׁשם חמרים עׂשרה אסף הּממעיט ְֲֳִִַַַַָָָָָָאמר:

לענינֹו וׁשב ההּוא ּבּׁשפע ימים חדׁש ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹואכלּו

מעׂשה ּכל היּו הּפׁשט ּדר ועל ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון.

להם היה חּיּותם ׁשהיה והּמן לעּתים, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּׂשלו

ּכי ּכדכתיב: עליו ּתלּונתם עּקר ּכי ְְְִִִִִִַָָָָָּתמיד,

את להמית הּזה הּמדּבר אל אתנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהֹוצאתם

ג'.). ּפסּוק (לעיל ּברעב הּזה הּקהל ְֵֶַַָָָָָָָּכל

ÒtÒÁÓ.(יד) ˜c:מן אנקלּוס ּדעת על «¿À¿»ְְִַַַֻ

ל"ז.), ל', (ּבראׁשית הּלבן" ְְִֵַַָָֹ"מחׂשף

הּׂשי"ן ּבחּלּוף י'.), נ"ב, (יׁשעיה ה' ְְְִִַַַָָחׂשף

ּדק ּכפּולה. הב') "סמ) הּפעל ועין ,"ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבסמ

ּכאפר ּכפֹור וכן: הּקר, ּבימי הּנֹופל הּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹֹּכּכפר,

אנקלּוס: ותרּגּום ט"ז.). קמ"ז, (ּתהּלים ְְְְְְִִֵַַֻיפּזר

רּׁש"י וכתב ארעא". על ּכגלידא ּכגיר ְְְְְִִִִַַַַַַָָָ"דעדק

ׁשחֹור, צבע מין והּוא ּגיר", "ּכאבני ְְְִִֵֶַַָז"ל:

(חּלין והּזרני הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻּכדאמרינן

ּדק ארעא, על ּדגלידא ּכגיר ּדעדק ְְְְִִִַַַַַָָפ"ח:).

וכן הארץ. על ּכקרח מגלד וׁשֹוכב ּכגיר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכגליד, ּומחּבר וקלּוׁש ׁשטּוח ּכּכפר, ּדק ְְְְִִֵַַַָָָֹֻּפרּוׁשֹו:

ּומה מּלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָּדק,

העברית, לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת אנקלּוס ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻּׁשּתרּגם

ּבּפסּוק. ּתבה לֹו ְֵֵַָָואין

ÔÈ‡Âהּל העפר הּוא "הּגיר" ּכי נכֹון, זה בןּכל ¿≈ִִֶֶַַָָָָָָ

ּבֹו וטחין אֹותֹו וינּפצּו לאבנים ְְְֲִִִִַַַָָָהּנדּבק

הּסיד מן וטֹוב מאד, לבן והּוא ּבסיד, ְְְְְִִִִַַָָָֹהּכתלים

ּדי ּגירא על ּכתּוב: וכן הּקירֹות, על ְִִִֵַַַַָָָלטּוח

ּבֹו יחס ּכן ועל ה'.), ה', (ּדנּיאל היכלא ְְְִִֵֵֵֵַַָָכתל

המנּפץ. ּכּגיר הארץ על ּומפּזר לבן ׁשהּוא ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהּמן,

עׂשאֹו ּפנים, ּבׁשני ּכפֹור ּבמּלת ּתרּגם ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֻואנקלּוס

ּבּכפר ּומחּוץ מּבית אתּה וכפרּת מן: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹּתחּלה

ׁשּבֹו "ּכגיר", אמר ולכן י"ד.), ו', ְְְִִֵֵֶַָָ(ּבראׁשית

ּכאפר "ּכפֹור מן עֹוד ועׂשאֹו ּומכּסים, ְְֲִִִֵֶַַָָָטחין

הּקרח ׁשהּוא ט"ז.), קמ"ז, (ּתהּלים ְְִִֵֶֶַַַיפּזר"

ּבּלילה וקרח ׁשּתרּגם ּכמֹו ּבּקר, הּיֹורד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּדק

עלי נחית ּוגלידא מ'.): ל"א, ְְֲִִֵֵַָָ(ּבראׁשית

ּגליד, יּקרא והאחד מינים, ּומּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָּבליליא.

אּלּו א'.): (ז', מקואֹות ּבמׁשנה ׁשּׁשנינּו ְְְְִִִֵֶָָָּכמֹו

והּכפֹור והּברד הּׁשלג ּפֹוסלין ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹמעלין

ּפנים ּבׁשני אנקלּוס יתרּגם וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָֻוהּגליד.

רּבים. ְִִִַּבכתּובים

Ï·‡ּכתּוב הּתרּגּום מן הּבדּוקֹות ּבּנסחאֹות ¬»ְְְִַַַַָָֻ

ארעא", על ּכגלידא ּדגיר "ּדעדק ְְְְִִִֶַַַַָָָּבהן

על ּכגליד חמרים חמרים עׂשּוי ְֳֳִִִִֵַָָָּופרּוׁשֹו:

האמת, והּוא ּגירארעא, מּלׁשֹון היה ׁשאם ְְְֱִִִֶֶַָָָָ

ּדר כן ּכי ּדגלידא", "ּכגירא מתרּגם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻהיה

ההּוא. ַַָהּלׁשֹון

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(åè)ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²
øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧

:äìëàì íëì ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ּבׁשמֹו .ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְְִִֶ

(æè)éôì Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−§¦´
øLàì Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà̈§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬

:eçwz Bìäàa§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑מּדה �ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו מהיׁש איׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעמר חסר מצא לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻּׁשּלּקטּו,
ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו .לגלּגלת, ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåàì èéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä: ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)ø÷a-ãò epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå: ©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤

(ë)ø÷a-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL�‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירםּדתן(שמות Ì¯iÂ∑רּמהלׁשֹון.L‡·iÂ∑:הפּו מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָָ
ּכל ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתחּלה

רמב"ן.הּמתליעים ְִִַַ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓ�Â LÓM‰ ÌÁÂ∑ּבּׂשדה צדיןהּנׁשאר העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים הּׁשמׁשּפׁשר,∑ÒÓ�Â.(מכילתא)מהם ידי על ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿»»ְְְִֵֶֶַַַָ

ּומפׁשיר מיתֹות∑ÒÓ�Â.מתחּמם ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין ודגמתֹו .דישטנ"פריר, ְְִִֵַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

È‰eÁ‡Ïטו ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

b·¯טז dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈ�Ó ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«
:Ôe·qz d�kLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז eË˜Ïe Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט ¯‡LÈ ‡Ï L�‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L‡·iÂ.(כ) ÌÈÚÏBz Ì¯iÂמקרא זה הרי «»À»ƒ«ƒ¿«ְֲִֵֶָ

התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבתחּלה ,ְְְְִִִִִִֶַַָָהפּו

היתה לא ורּמה הבאיׁש ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין

ּדבר לכל הּדר הּוא וכן כ"ד.). (ּפסּוק ְְֵֶֶַָָָָּבֹו

היה ואּלּו רּׁש"י. לׁשֹון הּמתליעים. מן ְְְִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

ׁשאר ּכדר הּטבע ּבדר מתליע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמן

ׁשהתליע זה אבל ּכן, הּדבר היה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמתליעים,

ואין ּתחּלה, ּתֹולעים ׁשהרים יּתכן נס ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבדר

ׁשאמר: הּכתּוב ּכי ועֹוד, הּמקרא. ׁשּנהפ ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹצר

הּמֹוכיח הּוא ּבֹו, היתה לא ורּמה הבאיׁש ְְְְִִִִַַָָָֹֹולא

אׁשר עד ּתֹולעים מרים היה לא אּלּו ּכי ֲִִִִֵֵֶַָָָֹּכן,

הבאיׁש, ולא ּכׁשאמר: ּתחּלה, ּבאׁשֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹעלה

ולּמה רּמה, ּבֹו היתה ׁשּלא הבטיחנּו ְְְְִִִֶָָָָָָָֹּכבר

ורּמה כן: אחרי אםיכּפל אבל ּבֹו. היתה לא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֹ

הצר מקרא, ׁשל ּכפׁשּוטֹו ּתחּלה ּתֹולעים ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻהרים

רּמה ּבֹו עלתה לא וגם הבאיׁש לא ׁשּזה ְְְִִִֶֶַַָָָֹֹלֹומר

רק יבאׁשּו לא ּבּטבע הּמתליעים מן ואף ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹּכלל.

ירּומּו היבׁשים אבל מהם, ולחים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהחּמים

הּמתליעים ּכעצים ּכלל יבאׁשּו ולא ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּתֹולעים

אחרי אֹו ּבאּביהן ּתֹולעים הּמרימים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָוהּפרֹות

ּובאּלה ּבנס. הבאיׁש זה ׁשּגם הּכתּוב וסּפר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָכן,

ּדבר ל יׁש וכי י"ד.) (כ"ה, אמרּו רּבה ְְְְִֵַָָָָׁשמֹות

מבאיׁש, ּכ ואחר ּתֹולעים עֹוׂשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה

להראֹות ּבּקׁש הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְִֵֶֶַַָָָאּלא

ּבערב ריחֹו את יריחּו ׁשּלא לּברּיֹות, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמעׂשיהם

ׁשּורֹות הּלילה ּכל עֹוׂשה ׁשהיה אֹותֹו, ְְְִֶֶַַַָָָָויׁשליכּו

מׁשה. עליהם וּיקצף מּיד ּתֹולעים, ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּורֹות
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(åè)ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²
øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧

:äìëàì íëì ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ּבׁשמֹו .ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְְִִֶ

(æè)éôì Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−§¦´
øLàì Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà̈§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬

:eçwz Bìäàa§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑מּדה �ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו מהיׁש איׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעמר חסר מצא לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻּׁשּלּקטּו,
ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו .לגלּגלת, ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåàì èéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä: ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)ø÷a-ãò epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå: ©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤

(ë)ø÷a-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL�‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירםּדתן(שמות Ì¯iÂ∑רּמהלׁשֹון.L‡·iÂ∑:הפּו מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָָ
ּכל ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתחּלה

רמב"ן.הּמתליעים ְִִַַ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓ�Â LÓM‰ ÌÁÂ∑ּבּׂשדה צדיןהּנׁשאר העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים הּׁשמׁשּפׁשר,∑ÒÓ�Â.(מכילתא)מהם ידי על ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿»»ְְְִֵֶֶַַַָ

ּומפׁשיר מיתֹות∑ÒÓ�Â.מתחּמם ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין ודגמתֹו .דישטנ"פריר, ְְִִֵַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

È‰eÁ‡Ïטו ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

b·¯טז dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈ�Ó ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«
:Ôe·qz d�kLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז eË˜Ïe Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט ¯‡LÈ ‡Ï L�‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L‡·iÂ.(כ) ÌÈÚÏBz Ì¯iÂמקרא זה הרי «»À»ƒ«ƒ¿«ְֲִֵֶָ

התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבתחּלה ,ְְְְִִִִִִֶַַָָהפּו

היתה לא ורּמה הבאיׁש ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין

ּדבר לכל הּדר הּוא וכן כ"ד.). (ּפסּוק ְְֵֶֶַָָָָּבֹו

היה ואּלּו רּׁש"י. לׁשֹון הּמתליעים. מן ְְְִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

ׁשאר ּכדר הּטבע ּבדר מתליע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמן

ׁשהתליע זה אבל ּכן, הּדבר היה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמתליעים,

ואין ּתחּלה, ּתֹולעים ׁשהרים יּתכן נס ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבדר

ׁשאמר: הּכתּוב ּכי ועֹוד, הּמקרא. ׁשּנהפ ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹצר

הּמֹוכיח הּוא ּבֹו, היתה לא ורּמה הבאיׁש ְְְְִִִִַַָָָֹֹולא

אׁשר עד ּתֹולעים מרים היה לא אּלּו ּכי ֲִִִִֵֵֶַָָָֹּכן,

הבאיׁש, ולא ּכׁשאמר: ּתחּלה, ּבאׁשֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹעלה

ולּמה רּמה, ּבֹו היתה ׁשּלא הבטיחנּו ְְְְִִִֶָָָָָָָֹּכבר

ורּמה כן: אחרי אםיכּפל אבל ּבֹו. היתה לא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֹ

הצר מקרא, ׁשל ּכפׁשּוטֹו ּתחּלה ּתֹולעים ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻהרים

רּמה ּבֹו עלתה לא וגם הבאיׁש לא ׁשּזה ְְְִִִֶֶַַָָָֹֹלֹומר

רק יבאׁשּו לא ּבּטבע הּמתליעים מן ואף ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹּכלל.

ירּומּו היבׁשים אבל מהם, ולחים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהחּמים

הּמתליעים ּכעצים ּכלל יבאׁשּו ולא ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּתֹולעים

אחרי אֹו ּבאּביהן ּתֹולעים הּמרימים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָוהּפרֹות

ּובאּלה ּבנס. הבאיׁש זה ׁשּגם הּכתּוב וסּפר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָכן,

ּדבר ל יׁש וכי י"ד.) (כ"ה, אמרּו רּבה ְְְְִֵַָָָָׁשמֹות

מבאיׁש, ּכ ואחר ּתֹולעים עֹוׂשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה

להראֹות ּבּקׁש הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְִֵֶֶַַָָָאּלא

ּבערב ריחֹו את יריחּו ׁשּלא לּברּיֹות, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמעׂשיהם

ׁשּורֹות הּלילה ּכל עֹוׂשה ׁשהיה אֹותֹו, ְְְִֶֶַַַָָָָויׁשליכּו

מׁשה. עליהם וּיקצף מּיד ּתֹולעים, ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּורֹות
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(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰�LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, העמר(מכילתא)לחם ׁשני ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא LÓÏ‰.לאחד? e„ÈbiÂ∑לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ««ƒ¿…∆ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד
הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:

הּכלל .מן ְִַָ

(âë)-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©
-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤
úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤

:ø÷aä-ãò©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם צריכיםמה ּׁשאּתם ּומה ימים, לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

נֹופל אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו ּבתבׁשיללבּׁשל ּבּׁשּול ּולׁשֹון רמב"ן.לגניזה∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)Léàáä àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½
Ba äúéä-àì änøå: §¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾
:äãOa eäàöîú àì¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא)?לאו אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם את להם: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמר
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום הּיֹום? לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדֹואגים

ּתמצאּוהּו מחר .אבל ְֲִָָָָ

(åë)-äéäé àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤
:Ba«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, טֹוביםׁשּבת וימים ««¿ƒƒ«»ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
.(מכילתא)

ÏÚכב ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zL�Î¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L·˙כג ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚ�ˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚ�ˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡eÙ.(כג) eÙ‡z ¯L‡מה רּׁש"י: ּפרׁש ¬∆…≈ִֵַַַ

לבּׁשל אֹו ּבּתּנּור לאפֹות רֹוצים ְֱִֵֶֶֶַַַַּׁשאּתם

ּכן ואם ימים. לׁשני הּיֹום ּובּׁשלּו אפּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָּבמים

אׁשר העמר מּׁשני ּתאפּו אׁשר את ְֲֲִֵֵֶֶֶַָֹֹֹיאמר:

מּׁשניהם ּתבּׁשלּו אׁשר ואת הּיֹום, אפּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַּבידכם

מּׂשבעכם לכם העדף ּכל ואת עּתה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּׁשלּו

ּובּבקר הּבקר. עד למׁשמרת לכם הּניחּו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּיֹום

לא ּכי לפניו ּבאּו הבאיׁש ׁשּלא ראּו ְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹּכאׁשר

ּפי על אף יֹום אל מּיֹום מּמּנּו לאכל ֱִִִֶֶֶַַָֹרצּו

הּתירׁש ּובּבקר הּבקר. עד להּניחֹו להם הּתיר ְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכן על ּכי ּבלבד, הּזה הּיֹום אכלהּו ְְִִִֵֶֶַַַַָֻלהם

ּבטעם והֹודיעם למׁשמרת. להּניחֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאמרּתי

ּכי ּבּׂשדה, תמצאהּו לא הּיֹום ּכי ְְִִִִֶַַַָָָֹֻהּמצוה

קדׁש ׁשּבת ׁשהּוא ּבעבּור ּכן יעׂשה ֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשם

ׁשּלא יּתכן העדף, ּכל ואת ּׁשאמר: ּומה ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלה'.

ּכרצֹונם יאכלּו אבל ּבזה, מּדה להם ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹיּתן

ּברּכת ּכי לׁשּבת יסּפיק העֹודף ּכי ְְְִִִִִִֵַַַַָָּבּׁשּׁשי,

היא. ִה'

‡"¯Âאפּו ּכמנהגם ּתאפּו אׁשר את אמר: ¿ְְֲִֵֵֶַָָָֹ

להם, הּידּוע העמר והּוא הּיֹום, ְֶֶֶַַַָָָָֹלכם

הּניחּו הּׁשני העמר ׁשהּוא העדף ּכל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואת

מה הּגיד ולא הּבקר, עד למׁשמרת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֹלכם

הּיֹום. אכלהּו להם אמר ּובּבקר מּמּנּו, ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֻּיעׂשּו

אֹו ׁשּיאפּו מּבלי חי ּבׁשּבת יאכלּוהּו ּכן ְְְְִִִֵֶַַָֹֹואם

ּכמנהגם. עּגֹות מּמּנּו ועׂשּו ּבפרּור ְְְְְְִִֶַָָָָֻיבּׁשלּו

אנקלּוס. ּדעת וכן נכֹון, יֹותר ְְְְִֵֵַַָָֻוהראׁשֹון

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(æë)eàöî àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå: ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨¨−¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz�‡Ó ‰�‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, ידי צב)על .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)íëì ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬¨¤²
eáL íéîBé íçì éMMä íBia|Léà àöé-ìà åézçz Léà ©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈©¥¬¥¦²

:éòéáMä íBia Bî÷nî¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי יֹומיםּבעיניכם לחם לכם .לתת ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ÂÈzÁz LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו ורגליםמּכאן ידים לפּׁשּוט וא' לגּופֹו ‡ÈŒÏˆ‡.ג' ¿ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ«≈≈
'B‚Â∑ׁש אּמה אלּפים עלאּלּו מקרא ׁשל ועּקרֹו סֹופרים, מּדברי אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נאמר הּמן .לֹוקטי ְֱֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fk zegiy ihewl)

נאמר הּמן לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו . . ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים כט)אּלּו טז, (רש"י ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
היתה הּכתּוב ּכּונת אם הּמן: ּבלֹוקטי קאי הּכתּוב ׁשעּקר אף ׁשּבת, ּתחּום ּבדין מדּבר ׁשהּפסּוק לפרׁש רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁש

איׁשרק יצא "אל הול"ל הּמן, ׁשהּתֹורהללקטללֹוקטי מּוכח מּמקֹומֹו" איׁש יצא "אל סתמי ּבלׁשֹון ּׁשּנאמר ּומּמה ּבזה). ּכּיֹוצא (אֹו " ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לדין לרמז ּגם ׁשּבת.ּכללירֹוצה ּתחּום ּדין – הּמן ללֹוקטי ּבקׁשר רק לא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)ïáì ãb òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©©Æ¨½̈
:Láãa úçétök Bîòèå§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑לזרע נמׁשל ואינֹו לבן היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
לבן והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא אסקריטון∑ÁÈtˆk˙.ּגד, לֹו וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אּונקלֹוס ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, .ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֶַָ

(áì)øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî|øLà íçlä-úà eàøé ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

:íéøöî õøàî íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑?"ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהם
ליראיו מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". .ּדבר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(âì)änL-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙�ˆ�ˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית È�ÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּמן ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, .אהל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

nÚ‡כז ÔÓ e˜Ù� ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L�‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L�‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

ÚÈ·L‡‰:ל ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁ�Â¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Ú�ˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈



עה glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(æë)eàöî àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå: ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨¨−¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz�‡Ó ‰�‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, ידי צב)על .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)íëì ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬¨¤²
eáL íéîBé íçì éMMä íBia|Léà àöé-ìà åézçz Léà ©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈©¥¬¥¦²

:éòéáMä íBia Bî÷nî¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי יֹומיםּבעיניכם לחם לכם .לתת ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ÂÈzÁz LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו ורגליםמּכאן ידים לפּׁשּוט וא' לגּופֹו ‡ÈŒÏˆ‡.ג' ¿ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ«≈≈
'B‚Â∑ׁש אּמה אלּפים עלאּלּו מקרא ׁשל ועּקרֹו סֹופרים, מּדברי אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נאמר הּמן .לֹוקטי ְֱֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fk zegiy ihewl)

נאמר הּמן לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו . . ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים כט)אּלּו טז, (רש"י ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
היתה הּכתּוב ּכּונת אם הּמן: ּבלֹוקטי קאי הּכתּוב ׁשעּקר אף ׁשּבת, ּתחּום ּבדין מדּבר ׁשהּפסּוק לפרׁש רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁש

איׁשרק יצא "אל הול"ל הּמן, ׁשהּתֹורהללקטללֹוקטי מּוכח מּמקֹומֹו" איׁש יצא "אל סתמי ּבלׁשֹון ּׁשּנאמר ּומּמה ּבזה). ּכּיֹוצא (אֹו " ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לדין לרמז ּגם ׁשּבת.ּכללירֹוצה ּתחּום ּדין – הּמן ללֹוקטי ּבקׁשר רק לא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)ïáì ãb òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©©Æ¨½̈
:Láãa úçétök Bîòèå§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑לזרע נמׁשל ואינֹו לבן היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
לבן והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא אסקריטון∑ÁÈtˆk˙.ּגד, לֹו וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אּונקלֹוס ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, .ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֶַָ

(áì)øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî|øLà íçlä-úà eàøé ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

:íéøöî õøàî íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑?"ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהם
ליראיו מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". .ּדבר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(âì)änL-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙�ˆ�ˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית È�ÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּמן ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, .אהל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

nÚ‡כז ÔÓ e˜Ù� ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L�‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L�‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

ÚÈ·L‡‰:ל ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁ�Â¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Ú�ˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈



glyaעו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)íàa-ãò äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈
õøà äö÷-ìà íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤

:ïòðk§¨«©
i"yx£¯‡‰�L ÌÈÚa∑:ׁשּנאמר ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ה) מן(יהושע טעם ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן ‡¯ı."וּיׁשּבת Ï‡ ְְְֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆∆∆
˙·LB�∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר ׁשּנאמר:(קידושין וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים »∆ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ג) מיּׁשבת.(דברים לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"אעּברהֿנא

יׁשן) ÔÚ�k.רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה

ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ה)ׁשהקריבּו הּפסח"(יהושע מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו :. ְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑עׂשרית נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג ולמנחֹותהאיפה, לחּלה ׁשעּור .והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay `"i ycew zay ß

æé(à)íäéòñîì ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²§©§¥¤−
ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò:íòä úzLרמב"ן ©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦¦§¬Ÿ¨¨«

(á)äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®
-úà ïeqðz-äî éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ôeq�z ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .לֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

‡‰¯Ôלד dÚ�ˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈ�Lלה ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÏË�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב ‡�Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆ�e¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ� Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzL�Â¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ Ôeq�Ó ‰Ó»¿««√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

a„nÓ¯(אֿב) Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk eÚÒiÂ«ƒ¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
e�ÁiÂ '‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈÚÒÓÏ ÔÈÒƒ¿«¿≈∆«ƒ««¬

.ÌÈ„ÈÙ¯aׁשחנּו סין מּמדּבר "ׁשּנסעּו יאמר ƒ¿ƒƒְְִִִֶֶַַָָֹ

רּבים למּסעים והלכּו מאלים", ּבנסעם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשם

ּברפידים חנּו כן ואחרי הּׁשם, ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשעׂשּו

ּתחּלה ּבנסעם ּכי קצרה, ּדר זה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָואמר

ּבאלּוׁש, כן ואחרי ּבדפקה, חנּו סין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמּמדּבר

י"בֿי"ד.), ל"ג, (ּבּמדּבר לרפידים ְְִִִִֵַָָּומאלּוׁש

מּסעים להם היּו ּכי למסעיהם, טעם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוזה

ול רפידים, אל סין ּבּמּסעמּמדּבר ׁשם ּבאּו א ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

לפרׁש אּלא עּתה ּבא לא אבל ְֲִֵֶַָָָָָָֹהראׁשֹון,

ההּוא ּבּמדּבר ּבֹואם ּבתחּלת ּכי ְְְִִִִַַַָָָּתלּונֹותם,

הּמים. על יריבּו ועּתה הּלחם על ְִִִֶֶַַַַַַָָיּלֹונּו

.ÌÚ‰ ˙zLÏ ÌÈÓ ÔÈ‡Âאל ּבאּו ּכאׁשר ¿≈«ƒƒ¿…»»ֲֶֶַָ

עינֹות ׁשם מצאּו ולא ההּוא ְְֵַַָָָֹהּמקֹום

טעם: וזה מׁשה. עם מריבה עׂשּו מּיד ְְִִִִֶֶַַַָָָמים,

ּבּמקֹומֹות הּתלּונֹות ּכי מׁשה, עם העם ְְִִֶֶַַַָָָוּירב

ׁשהיּו ּתרעמת, היא "וּיּלֹונּו" ּבהם ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר

מה ּנעׂשה, מה לאמר ענינם על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹמתרעמים

עּמֹו ׁשעׂשּו "וּירב" אבל ּנׁשּתה, ּומה ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹּנאכל,

מים לנּו ּתנּו לאמר: עליו ּובאּו מּמׁש, ְְִִֵַַָָָָָָֹמריבה

ודמינּו הּדבר עליכם ּכי ,אחי ואהרן ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹאּתה

עּמדי ּתריבּון מה להם: אמר ּומׁשה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָעליכם.

את לנּסֹות הּזה הריב ּכי ה', את ּתנּסּון ְְִִֶֶֶַַַַָמה

ּתחריׁשּו אם ּכי מים, לכם ּתת היּוכל הּוא ֲֲִִִִֵֶַַַָה'

וכן אתכם. יענה אּולי אליו ותתּפּללּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעלי

לנּסֹות ּבלּבם הּדבר ועלהיה אמר, ּכאׁשר ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

אין אם ּבקרּבנּו ה' היׁש לאמר ה' את ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹנּסֹותם

יֹום ועמדּו מעליו, רּוחם רפתה ואז ז'.), ְְְְֵָָָָָָָָ(ּפסּוק

ואחרי ׁשּבכליהם, ּבּמים מסּתּפקים יֹומים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַאֹו

מׁשה, על העם וּילן לּמים העם ׁשם וּיצמא ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָכן:

מקֹום ּבכל עֹוׂשים הּמה אׁשר הּתרעֹומֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּכענין

העליתנּו זה לּמה ׁשּיאמרּו: ּדבר, ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָֹלבּקׁש

לּׁשם התּפּלל צמאּו ּכי מׁשה וכראֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמּמצרים.

עּמֹו ׁשעׂשּו ּבּמריבה צרתֹו לפניו ְְְִִִִֶַָָָָָָוהּגיד

האחת ּכּתֹות, ׁשּתי היּו ּכי אמר ור"א ְְִִִֵַַַָָָָָּבראׁשֹונה.

ב'.), (ּפסּוק ה' את "מנּסה" והאחת ְְְִֶַַַָָָָ"מריבה"

ּׁשאמרּתי. מה ְְִֶַַַָָוהּנכֹון

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåøîàiå äLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨¨−©¤®©ÀŸ¤
-úàå éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì̈³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬§¤

àîva éð÷î:רמב"ן ¦§©−©¨¨«

(ã)ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬
:éðì÷ñe èòî§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)éð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−¦¦§¥´
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨

i"yx£ÌÚ‰ È�ÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È�˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַ
קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן יֹוצאים הּמים יד.¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe∑ּתלמּוד מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַ

ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹומר
מּוכן הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה רמב"ן.ּומצרים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|øevá úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À
éð÷æ éðéòì äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

רמב"ן.מּפניו ִָָ

ÏÚג ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡�z˜q‡ Ô�„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ È�a ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:È�Ób¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰�«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò È�ÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Óva‡.(ג) È�˜Ó ˙‡Â È�a ˙‡Â È˙‡ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ…ƒ¿∆»«¿∆ƒ¿««»»
ּכי לֹו לאמר הּמקנה, ּגם ּבתלּונתם לֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָֹיזּכירּו

לכּלם, עצה לתת וצרי רּבים, מים צריכים ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהם

וּתׁשּת רּבים מים וּיצאּו ּבּׁשנית: נאמר ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָּולכ

ורּבֹותינּו י"א.). כ', (ּבּמדּבר ּובעירם ְְְִִֵֵַַָָָָהעדה

ּבהמּתן הׁשוּו ו.): וּיּסע ּכאן (מכילתא ְְְְְְִִִֶַַָָָָאמרּו

המהּל חּייו, היא אדם ׁשל ּבהמה אמרּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָלגּופן,

וטעם הּוא. מסּתּגף עּמֹו ּבהמּתֹו אין אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַּבּדר

"להמיתנּו סתם אמרּו ולא ּבני, ואת אתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹהזּכירם

ׁשּיכלל הּזה" הּקהל ּכל את "להמית אֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּצמא"

הּמקֹומֹות ּבׁשאר ּכמאמרם וטף, ונׁשים ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָאנׁשים

להרּבֹות הּבנים לֹו יזּכירּו ּכי ג'.), ט"ז, ְְְְִִִֵַַַָ(לעיל

יסּבלּו לא הּקטּנים ּכי לּדבר, ׁשּימהר ּתלּונה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

ּדבק ּכטעם: אביהם, לעיני וימּותּו ּכלל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּצמא

ד'.). ד', (איכה ּבּצמא חּכֹו אל יֹונק ְִֵֵֶַָָָלׁשֹון

‰ÌÚ.(ה) È�ÙÏ ¯·Úאתֹו העביר ּכלׁשֹון: ¬…ƒ¿≈»»ְֱִֶָֹ

והעברּתי כ"א.), מ"ז, (ּבראׁשית ְְְֲִִִֵֶַַָלערים

י"ד.), ט"ו, (ירמיה ידעּת לא ּבארץ איבי ְְְְְִֶֶֶֶָָָָֹֹאת

וּיעבר ּכמֹו: אֹו אחר, מקֹום אל מהם ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּתעבר

עבר והּוא כ"ג.), י"ח, (ׁשמּואלֿב' הּכּוׁשי ְְִֵֶַַָאת

ללכת ׁשּקדם ג'.), ל"ג, (ּבראׁשית ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָלפניהם

היּו העם ּכי הּזה, הּכתּוב וענין להם. ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹקדם

היה הּמים מּמּנּו יצאּו אׁשר והּצּור ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברפידים,

הראׁשֹונים ּדעת על סיני, הר והּוא ְְִִִֵַַַַַָּבחֹורב,

קרֹוב ההר לפני עיר מקֹום אֹו פ"ט:), ְְִִֵַָָָָ(ׁשּבת

י"ט, (להּלן עֹוד אפרׁש ּכאׁשר ּדעּתי, על ְְֲֲִֵֶַַַַָָלֹו

לקּדםא מׁשה הצר והּנה ו'.). א', ּדברים .'ְְְְִִֵֵֶַַָֻ

ּכמהל חֹורב אל מרפידים לעבר העם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלפני

לפניהם, הּמחנה מן רחֹוק ּפרסאֹות, אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּפרסה

אּת וקח העם לפני עבר לֹו: אמר ּכן ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹועל

עד ׁשּתל ּכלֹומר והלכּת, יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּזקני

ּבחֹורב. הּצּור על לפני עֹומד אֹותי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשּתראה

‰p‰Âסּפר ולא מים, מּמּנּו ויצאּו ּבּצּור הּכה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

ּכאׁשר ּובעירם העדה וּתׁשּת ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּכתּוב:

ׁשעׂשּו ּבּידּוע אבל י"א.), כ', (ּבּמדּבר ְְֲִִֶַַַַָָָָָּבּׁשנּיה

חֹורב אל העם הלכּו ׁשּלא הּוא ּוברּור ְֵֵֶֶָָָָֹּכן.

אחרי עד סיני הר לפני ּבאּו לא ּכי ְְֲִִִִֵֵַַַַָֹלׁשּתֹות,

אבל א'.), י"ט, (להּלן הּׁשליׁשי ּבחדׁש ְְֲִִֵֶַַַָָֹכן

מים לׁשאב ּובהמּתם נעריהם ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשלחּו

אלי וקרֹוב הּמחנֹות. ּכמנהג להם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּולהביא

קרים מים ּבחֹורב, הּצּור מן מים ְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיצאּו

אֹותם, ׁשתּו וׁשם רפידים, אל הלכּו ְְְְִִִֶָָָָנֹוזלים,

מּסלע נֹוזלים וּיֹוצא הּכתּוב: ׁשאמר ְְִִִֶַַַַָָָוהּוא

וכתּוב ט"ז.), ע"ח, (ּתהּלים מים ּכּנהרֹות ְְְִִִֶַַָָָוּיֹורד

(ׁשם נהר ּבּצּיֹות הלכּו מים וּיזּובּו צּור ְִִַַַָָָָָָָּפתח

וּיזּובּו צּור הּכה הן ּׁשאמר: ּומה מ"א.). ִֵֶַַַָָָק"ה,

הּוא ּגם כ'.), ע"ח, (ׁשם יׁשטפּו ּונחלים ְְִִִַַָָֹמים

הּפׁשט. ּדר על ּבחֹורב הּזה הּצּור ְְֵֶֶֶַַַַַָעל

ÚÏq‰Âּכמֹו ּבֹו נבקע ּבקדׁש היה אׁשר הּׁשני ¿«∆«ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

הוא אמר: ּכן ועל מים, נֹובע ְְִִֵֵֵַַַַָּבאר

כ"א, (ּבּמדּבר למׁשה ה' אמר אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָהּבאר

(ׁשם ׂשרים חפרּוה ּבאר ּבּׁשירה: ואמרּו ְְְֲִִֵַָָָָָָט"ז.),

ולכן חפּורה, ּבאר ּכמֹו היה ּכי י"ח.), ְְְֲִֵֵָָָָכ"א,

י"א.), כ', (ׁשם ּובעירם העדה וּתׁשּת ׁשם ְְְִֵֵַַָָָָָָאמר

היּו ּכאן אבל הּמקֹום, ּבאֹותֹו ׁשם מּיד ְֲִֶַָָָָָָָׁשּׁשתּו

לרצֹונם. ּבבּתיהם וׁשֹותין מּמּנּו ׁשֹוטפים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָנהרֹות

ּפ על מרים,ואף ׁשל ּבארּה הּכל ׁשהיה י ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהיה יּתכן כ'.), א', (מד"ר רּבֹותינּו ְִֵֵֶַַַָָָָּכקּבלת

מים מֹוׁש ׁשנה הארּבעים וכל הראׁשֹון ְְִִִֵַַַַַָָָָָָּבּפעם

הענׁש מּפני הּׁשנית ּובּפעם ׁשֹוטפֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּכנהרֹות

מלאה חפּורה ּבאר ּכמֹו נעׂשה ׁשם היה ְְְֲֲֲֵֵֶַָָָָָָאׁשר

חּיים. ִִַַמים

,Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ÌÚËÂ.לאהרן ּבצּוּוי ¿«««¿¬∆ƒƒ»ְְֲִַֹ

אמר ולא היאֹור, מּכת ּבֹו ְְְְִִַַַַָֹוהזּכיר

"והּמּטה אֹו לנחׁש", נהפ אׁשר ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָ"והּמּטה

ּפלא, ּבֹו להזּכיר האֹותֹות", את ּבֹו עׂשית ְְֲִִֶֶֶֶַָָָאׁשר

מּטבעם, אֹותם והסיר לדם הּמים הפ אז ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכי

יעׂשה והּנה החלמיׁש, ּבצּור מים יביא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָועּתה

והפּכֹו. ּדבר ְְֶָָּבֹו

Áa¯·.(ו) ¯ev‰ ÏÚ ÌM EÈ�ÙÏ „ÓÚ È��‰ƒ¿ƒ…≈¿»∆»««¿…≈
עּתה הּזה ּבּמקֹום ּבּמים הּפלא ּכי ֲִִֶֶֶַַַַַַַָָּבעבּור

הּמדּבר ימי ּכל עּמהם הּבאר ׁשּיהיה קבּוע, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
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(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåøîàiå äLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨¨−©¤®©ÀŸ¤
-úàå éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì̈³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬§¤

àîva éð÷î:רמב"ן ¦§©−©¨¨«

(ã)ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬
:éðì÷ñe èòî§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)éð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−¦¦§¥´
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨

i"yx£ÌÚ‰ È�ÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È�˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַ
קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן יֹוצאים הּמים יד.¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe∑ּתלמּוד מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַ

ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹומר
מּוכן הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה רמב"ן.ּומצרים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|øevá úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À
éð÷æ éðéòì äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

רמב"ן.מּפניו ִָָ

ÏÚג ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡�z˜q‡ Ô�„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ È�a ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:È�Ób¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰�«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò È�ÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Óva‡.(ג) È�˜Ó ˙‡Â È�a ˙‡Â È˙‡ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ…ƒ¿∆»«¿∆ƒ¿««»»
ּכי לֹו לאמר הּמקנה, ּגם ּבתלּונתם לֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָֹיזּכירּו

לכּלם, עצה לתת וצרי רּבים, מים צריכים ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהם

וּתׁשּת רּבים מים וּיצאּו ּבּׁשנית: נאמר ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָּולכ

ורּבֹותינּו י"א.). כ', (ּבּמדּבר ּובעירם ְְְִִֵֵַַָָָָהעדה

ּבהמּתן הׁשוּו ו.): וּיּסע ּכאן (מכילתא ְְְְְְִִִֶַַָָָָאמרּו

המהּל חּייו, היא אדם ׁשל ּבהמה אמרּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָלגּופן,

וטעם הּוא. מסּתּגף עּמֹו ּבהמּתֹו אין אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַּבּדר

"להמיתנּו סתם אמרּו ולא ּבני, ואת אתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹהזּכירם

ׁשּיכלל הּזה" הּקהל ּכל את "להמית אֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּצמא"

הּמקֹומֹות ּבׁשאר ּכמאמרם וטף, ונׁשים ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָאנׁשים

להרּבֹות הּבנים לֹו יזּכירּו ּכי ג'.), ט"ז, ְְְְִִִֵַַַָ(לעיל

יסּבלּו לא הּקטּנים ּכי לּדבר, ׁשּימהר ּתלּונה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹעליו

ּדבק ּכטעם: אביהם, לעיני וימּותּו ּכלל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּצמא

ד'.). ד', (איכה ּבּצמא חּכֹו אל יֹונק ְִֵֵֶַָָָלׁשֹון

‰ÌÚ.(ה) È�ÙÏ ¯·Úאתֹו העביר ּכלׁשֹון: ¬…ƒ¿≈»»ְֱִֶָֹ

והעברּתי כ"א.), מ"ז, (ּבראׁשית ְְְֲִִִֵֶַַָלערים

י"ד.), ט"ו, (ירמיה ידעּת לא ּבארץ איבי ְְְְְִֶֶֶֶָָָָֹֹאת

וּיעבר ּכמֹו: אֹו אחר, מקֹום אל מהם ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּתעבר

עבר והּוא כ"ג.), י"ח, (ׁשמּואלֿב' הּכּוׁשי ְְִֵֶַַָאת

ללכת ׁשּקדם ג'.), ל"ג, (ּבראׁשית ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָלפניהם

היּו העם ּכי הּזה, הּכתּוב וענין להם. ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹקדם

היה הּמים מּמּנּו יצאּו אׁשר והּצּור ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברפידים,

הראׁשֹונים ּדעת על סיני, הר והּוא ְְִִִֵַַַַַָּבחֹורב,

קרֹוב ההר לפני עיר מקֹום אֹו פ"ט:), ְְִִֵַָָָָ(ׁשּבת

י"ט, (להּלן עֹוד אפרׁש ּכאׁשר ּדעּתי, על ְְֲֲִֵֶַַַַָָלֹו

לקּדםא מׁשה הצר והּנה ו'.). א', ּדברים .'ְְְְִִֵֵֶַַָֻ

ּכמהל חֹורב אל מרפידים לעבר העם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלפני

לפניהם, הּמחנה מן רחֹוק ּפרסאֹות, אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּפרסה

אּת וקח העם לפני עבר לֹו: אמר ּכן ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹועל

עד ׁשּתל ּכלֹומר והלכּת, יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּזקני

ּבחֹורב. הּצּור על לפני עֹומד אֹותי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשּתראה

‰p‰Âסּפר ולא מים, מּמּנּו ויצאּו ּבּצּור הּכה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

ּכאׁשר ּובעירם העדה וּתׁשּת ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּכתּוב:

ׁשעׂשּו ּבּידּוע אבל י"א.), כ', (ּבּמדּבר ְְֲִִֶַַַַָָָָָּבּׁשנּיה

חֹורב אל העם הלכּו ׁשּלא הּוא ּוברּור ְֵֵֶֶָָָָֹּכן.

אחרי עד סיני הר לפני ּבאּו לא ּכי ְְֲִִִִֵֵַַַַָֹלׁשּתֹות,

אבל א'.), י"ט, (להּלן הּׁשליׁשי ּבחדׁש ְְֲִִֵֶַַַָָֹכן

מים לׁשאב ּובהמּתם נעריהם ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשלחּו

אלי וקרֹוב הּמחנֹות. ּכמנהג להם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּולהביא

קרים מים ּבחֹורב, הּצּור מן מים ְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיצאּו

אֹותם, ׁשתּו וׁשם רפידים, אל הלכּו ְְְְִִִֶָָָָנֹוזלים,

מּסלע נֹוזלים וּיֹוצא הּכתּוב: ׁשאמר ְְִִִֶַַַַָָָוהּוא

וכתּוב ט"ז.), ע"ח, (ּתהּלים מים ּכּנהרֹות ְְְִִִֶַַָָָוּיֹורד

(ׁשם נהר ּבּצּיֹות הלכּו מים וּיזּובּו צּור ְִִַַַָָָָָָָּפתח

וּיזּובּו צּור הּכה הן ּׁשאמר: ּומה מ"א.). ִֵֶַַַָָָק"ה,

הּוא ּגם כ'.), ע"ח, (ׁשם יׁשטפּו ּונחלים ְְִִִַַָָֹמים

הּפׁשט. ּדר על ּבחֹורב הּזה הּצּור ְְֵֶֶֶַַַַַָעל

ÚÏq‰Âּכמֹו ּבֹו נבקע ּבקדׁש היה אׁשר הּׁשני ¿«∆«ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

הוא אמר: ּכן ועל מים, נֹובע ְְִִֵֵֵַַַַָּבאר

כ"א, (ּבּמדּבר למׁשה ה' אמר אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָהּבאר

(ׁשם ׂשרים חפרּוה ּבאר ּבּׁשירה: ואמרּו ְְְֲִִֵַָָָָָָט"ז.),

ולכן חפּורה, ּבאר ּכמֹו היה ּכי י"ח.), ְְְֲִֵֵָָָָכ"א,

י"א.), כ', (ׁשם ּובעירם העדה וּתׁשּת ׁשם ְְְִֵֵַַָָָָָָאמר

היּו ּכאן אבל הּמקֹום, ּבאֹותֹו ׁשם מּיד ְֲִֶַָָָָָָָׁשּׁשתּו

לרצֹונם. ּבבּתיהם וׁשֹותין מּמּנּו ׁשֹוטפים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָנהרֹות

ּפ על מרים,ואף ׁשל ּבארּה הּכל ׁשהיה י ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהיה יּתכן כ'.), א', (מד"ר רּבֹותינּו ְִֵֵֶַַַָָָָּכקּבלת

מים מֹוׁש ׁשנה הארּבעים וכל הראׁשֹון ְְִִִֵַַַַַָָָָָָּבּפעם

הענׁש מּפני הּׁשנית ּובּפעם ׁשֹוטפֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּכנהרֹות

מלאה חפּורה ּבאר ּכמֹו נעׂשה ׁשם היה ְְְֲֲֲֵֵֶַָָָָָָאׁשר

חּיים. ִִַַמים

,Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ÌÚËÂ.לאהרן ּבצּוּוי ¿«««¿¬∆ƒƒ»ְְֲִַֹ

אמר ולא היאֹור, מּכת ּבֹו ְְְְִִַַַַָֹוהזּכיר

"והּמּטה אֹו לנחׁש", נהפ אׁשר ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָ"והּמּטה

ּפלא, ּבֹו להזּכיר האֹותֹות", את ּבֹו עׂשית ְְֲִִֶֶֶֶַָָָאׁשר

מּטבעם, אֹותם והסיר לדם הּמים הפ אז ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכי

יעׂשה והּנה החלמיׁש, ּבצּור מים יביא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָועּתה

והפּכֹו. ּדבר ְְֶָָּבֹו

Áa¯·.(ו) ¯ev‰ ÏÚ ÌM EÈ�ÙÏ „ÓÚ È��‰ƒ¿ƒ…≈¿»∆»««¿…≈
עּתה הּזה ּבּמקֹום ּבּמים הּפלא ּכי ֲִִֶֶֶַַַַַַַָָּבעבּור

הּמדּבר ימי ּכל עּמהם הּבאר ׁשּיהיה קבּוע, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
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(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|ìàøNé éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©¨−§¦¨®©¦´§¥´¦§¨¥À
:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«
i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑אֹומרים ואּתם צרכיכם לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

לאדם מׁשל אני. היכן ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"היׁש
לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה חפץ טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרּכיב
היכן יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָוכן

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו .אני'? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(è)íçlä àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
íéäìûä ähîe äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéa§¨¦«
i"yx£e�Ï ¯Áa∑חבר ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב יב)ּכמֹורא את(במדבר ועֹוׂשה היה מאחיו ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. יא)חברֹו הם(שם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ‰ÌÁl.ּכליה. ‡ˆÂ∑ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְְְְְְִִַַָָָָָ¿≈ƒ»≈ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ
נּצבהּמלחמה ‡�ÌÈL.אנכי e�Ï ¯Áa∑,אנׁשים לנּו ּבחר אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היּו מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל .ׁשּיֹודעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k zegiy ihewl)

חטא ויראי ט)ּגּבֹורים יז, (רׁש"י ְִִִִֵֵֵַ

עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל

ּבמלחמת הן צרְך היה זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעל

יראי וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ּולָך") לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻיהֹוׁשע

רמב"ןחטא. ְֵ

ÏÚז ‡˙evÓe ‡˙Èq� ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èq�c ÏÚÂ Ï‡¯NÈ È�a Bˆ�cƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

‚·¯i‡ט ‡�Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זה ּבעבּור כ'.), א', (מד"ר רּבֹותינּו ְְֲִֵֵֶַַּכדברי

ׁשאמר ּכמֹו ההּוא, ּבּמקֹום הּׁשכינה עליו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָנגלית

ט"ז, (לעיל ה' ּכבֹוד את ּוראיתם ּובקר ְְְִֵֶֶֶַָֹּבּמן:

קּים. ּפלא היֹותֹו ּבעבּור ֱֲֶֶַַָז'.),

ÚLB‰È.(טֿי) Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂמּכאן נראה «…∆∆∆¿À«ְִִָָ

קֹורא היה לפניו היֹותֹו מּיֹום מׁשה ְֱִִֵֶָָָָּכי

את יהֹוׁשע וּיׁשמע ּכתּוב: וכן יהֹוׁשע, ְְְְִֵֶַַַַָֻֻאֹותֹו

ׁשאמר והּכתּוב י"ז.). ל"ב, (להּלן העם ְְֶַַַָָָָָקֹול

נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה וּיקרא המרּגלים: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּבענין

ידּבר, למּבראׁשֹונה ט"ז.), י"ג, (ּבּמדּבר ְְְְְִִִֵַַַָָֻיהֹוׁשע

ּבחרֹו אׁשר נּון ּבן הֹוׁשע זה ּכי ְֲִִִֵֶֶַָָהֹודיענּו

ּוכדברי יהֹוׁשע. מׁשה קראֹו אׁשר הּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻּבמרּגלים

מעצת יֹוׁשיע יּה ׁשאמר ל"ד:) (סֹוטה ֲֲִֵֵֶַַַָָָרּבֹותינּו

ׁשהיה הּמעׂשה זה ּבעבּור ּכי להּגיד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָמרּגלים,

המרּגלים עם ללכת עתיד ׁשהּוא יֹודע ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמׁשה

לֹו קבע אז ּכי נאמר אֹו הּזה. הּׁשם לֹו ִֵֶַַַַָָָָֹקרא

ׁשמֹו יּקרא ׁשּלא העדה ּבפני הּׁשם אֹותֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמׁשה

יהֹוׁשע. ׁשמֹו ויהיה הֹוׁשע ְְְְִֵֶַַֻעֹוד

ÌÚh‰Âלהּלחם יהֹוׁשע את מׁשה ׁשּצּוה ¿«««ְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּכּפים ּבנׂשיאּות הּוא "ׁשּיתּפּלל ּבעבּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָּבעמלק,

את ׁשּיראה ּכדי ׁשם ועלה הּגבעה", ראׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹעל

לטֹובה, עליהם עינֹו ויׂשים הּנלחמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָיׂשראל

הּׁשמימה ּכּפיו ּפֹורׂש אֹותֹו יראּו הם ְְְִֵֵַַַַָָָוגם

אמץ ויֹוסיפּו ּבֹו ויבטחּו ּבתפּלה ְְְְְְִִִִֶֶַָֹּומרּבה

עֹוד: מ"ד.) (ּפרק אליעזר ר' ּובפרקי ְְְֱִִֵֶֶֶֶָּוגבּורה.

ו לאהליהם חּוץ יצאּו יׂשראל אתּכל ראּו ְְְְֳִֵֵֶֶָָָָָ

ּברּכיהם, על ּכֹורעים והם ּברּכיו על ּכֹורע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָמׁשה

ארצה, ּפניהם על נֹופלים והם ארצה ּפניו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָנֹופל

ידיהם את ּפֹורסים והם לּׁשמים ידיו את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפֹורׂש

ּכל ּכ מתּפּלל צּבּור ׁשּׁשליח ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלּׁשמים,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והּפיל אחריו, עֹונים ְֲִִִַַָָָָָהעם

ואם (עכ"ל). יהֹוׁשע ּביד עּמֹו ואת עמלק ְְְְֲִֵֶֶַַַָֻאת

ּכי לֹומר ּבידי האלהים ּומּטה טעם יהיה ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכן

עמלק את וראה הּגבעה ראׁש על עלה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכאׁשר

ּדבר מּכֹות עליהם להביא ּבּמּטה ידֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָנטה

נטה ּביהֹוׁשע: הּנאמר ּכענין ואבּדן, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוחרב

אּתנּנה ביד ּכי העי אל ּביד אׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָבּכידֹון

מתּפּלל היֹותֹו ּבעת ּכי י"ח.), ח', ְְְֱִִֵֵַַֻ(יהֹוׁשע

ּדבר. ּבידֹו יתּפׂש לא הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ְְְְִִַַַָָָָָֹֹוכּפיו

‰È‰Âמּפני רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה הּזה הענין ּכל ¿»»ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מאד, וחזק איתן ּגֹוי עמלק ְְֲֵֵֶָָָָָָֹׁשהיה

אֹותּה ראּו ולא מלחמה מלּמדי אינם ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֻויׂשראל

ּבראתם העם יּנחם ּפן אמר: ּכאׁשר ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמעֹולם,

ויגע עיף והּוא י"ז.), י"ג, (לעיל ְְְְִֵֵֵַָָָָמלחמה

על י"ח.), כ"ה, (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה ְְְִִֵַַָָָּכּכתּוב

והּתחּנה הּתפּלה לכל והצר מהם ּפחד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּכן

ּבחרּבֹו יתּגּבר ּפן מׁשה ׁשּפחד ויּתכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּזאת.

הּזקן מּברּכת החרב נֹוחל עם היֹותֹו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָמּפני

כ"ז, (ּבראׁשית תחיה חרּב ועל לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָׁשאמר

היא הּזאת הּמׁשּפחה מן הּמלחמה ּכי ְְִִִִִַַַָָָָֹמ'.),

מּזרע עמלק ּכי ליׂשראל, והאחרֹונה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹונה

אלינּו ּבאה ּומּמּנּו י"ב.), ל"ו, (ׁשם ִֵֵֵֶָָָָעׂשו

עׂשו ׁשל ּומּזרעֹו הּגֹוים, ּבראׁשית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמלחמה

יאמרּו ּכאׁשר האחרֹון, והחרּבן הּגלּות לנּו ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

אדֹום, ּבגלּות הּיֹום ׁשאנחנּו ב':) (ע"ז ְְֱֲֵֶַַַָרּבֹותינּו

רּבים ועּמים הּוא ויחלׁש הּוא, ינּצח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֻוכאׁשר

אמר: ּכאׁשר לעֹולם, נּוׁשע מּמּנה אּתֹו, ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָאׁשר

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(é)÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ׁשּצר לתענית ׁשרּוייםמּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשל∑eÁ¯.יכים ּבנּה …∆«¬…¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, .מרים ְְֲִֵַָָָָָ

(àé)çéðé øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©
:÷ìîò øáâå Bãé̈−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑ּבר"ה ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו רמב"ן."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

(áé)äéìò áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§¨−©¥´¤¨¤®¨
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

:LîMä àa-ãò äðeîà¡¨−©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל eÓÈNiÂ.אהרן Ô·‡ ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ∆∆«»ƒ

ÂÈzÁ˙∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב ‡eÓ�‰.ולא ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ויהי «¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ«¿ƒ»»¡»ְִַ
נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה ידיו ‰LÓM.ּונכֹונהמׁשה ‡aŒ„Ú∑הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«…«»∆ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו הּׁשעֹותּבאיצטרֹולֹוגיא"ה את רמב"ן.ב ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי למדיםחת אנּו מּכאן ««¬…¿À«ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה ׁשל הּדּבּור ּפי על .ׁשעׂשּו ְִִִֶֶַַָָ

(ãé)íéNå øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−
úçzî ÷ìîò øëæ-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¥¤́£¨¥½¦©−©

:íéîMä©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא È�Ê‡a ÌÈNÂ∑את הּמכניס ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«ְִֶַַ

לארץ יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, ÁÓ‰.יׂשראל Èk ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻƒ»…
‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני רמב"ן.לכ ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

Á‚‡Ï‡י ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב ‡�·‡ e·ÈÒ�e ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד ‡�¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡�¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עׂשו הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשעים ְְְִִִִֵֶַַָָֹועלּו

והּנה כ"א.). א', (עֹובדיה הּמלּוכה לה' ְְְְְִֵַַַָָָָוהיתה

ּבראׁשֹונה עּמהם ויהֹוׁשע מׁשה עׂשּו אׁשר ֲִִִֶֶֶַָָָָָֻּכל

על זרעם, עם יֹוסף ּבן ּומׁשיח אלּיהּו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיעׂשּו

ּבּדבר. מׁשה התאּמץ ְִֵֵֶַַָָּכן

B„È.(יא) ÁÈ�È ¯L‡ÎÂ,הּפׁשט ּדר על ¿«¬∆»ƒ«»ְֶֶַַָ

ידיוּכאׁשר ּכבד מּפני ּבאנס ידֹו הניח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

וחּור לאהרן וצּוה עמלק", "ׁשּגבר ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹראה

אמרּו ורּבֹותינּו עֹוד. יניחם ולא ּבהם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתמכּו

מׁשה וכי קל"ח.) אֹות הּבהיר (ספר ְְִִִֵֶֶַַָָּבּמדרׁש

אסּור אּלא עליו, עמלק ׁשּיגּבר עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהיה

ּפרּוׂשֹות ּכּפיו ׁשעֹות ׁשלׁש לׁשהֹות ְְְִַָָָָָלאדם

ִַַָהּׁשמים.

וטעם ‡eÓ�‰,(יב) ÂÈ„È È‰ÈÂעֹומדֹות "ׁשהיּו ְַַ«¿ƒ»»¡»ְֶָ

על ואמנה ּכלׁשֹון: ּברֹוממּותן", ְְְְֲַַַָָָָָוקּימֹות

כ"ג.), י"א, (נחמיה ּביֹומֹו יֹום ּדבר ְְְְְְִֶַַָֹהמׁשררים

ּדבר א'.), י', (ׁשם אמנה ּכרתים אנחנּו ְְְֲֲִֵַָָָָָֹוכן,

נאמן ּבמקֹום הּתקּועה הּיתד וכן, ּבּברית, ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָקּים

חזק. כ"ג.), כ"ב, יׁשעיה ְְַָָָ(ע"פ

ÏÚÂלרּום אצּבעֹות עׂשר נׂשא האמת, ּדר ¿«ְְֱֶֶֶֶֶֶָָָָ

לדבקה ספירֹות עׂשר על לרמז ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּׁשמים

ענין נתּבאר ּובכאן ליׂשראל, הּנלחם ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאמּונה

וסֹודֹו. ּכהנים ּבברּכת ּכּפים ְְְְֲִִִִַַַֹנׂשיאּות

Ùqa¯.(יד) ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙kאברהם רּבי אמר ¿……ƒ»«≈∆ְִַַַָָָ

מלחמת "ספר והּוא נֹודע, ספר הּוא ְְֲִִֵֵֶֶָֹּכי

הּמלחמֹות ּבֹו וכתּוב י"ד.), כ"א, (ּבּמדּבר ְְְִִַַָָָה'"

מימֹות ׁשהיה ויּתכן יראיו, ּבעבּור הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

והּנכֹון ּתֹואנה. רק אּלה ּבדבריו ואין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָאברהם.

ּכענין הּתֹורה, לספר ירמז ּבּספר ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבעיני,

הּזה הּתֹורה ספר את לקח (ּדבריםׁשּכתּוב: ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּתֹורתי ּבספר זאת ּכתב יאמר: כ"ו.), ְְִֵֶַָֹֹֹל"א,

ּכי עמלק, ּׁשעׂשה מה יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ׁשּיזּכרּו"

ּביד ּבֹו נקמתי ונתּתי זכרֹו את אמחה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמחה

לנּו ׁשּכתּוב הּמצוה היא וזֹו יׂשראל. ְְְִִִִֵֶַַָָָָעּמי

את זכֹור י"ז.): כ"ה, (ּדברים ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָּבמׁשנה

עמלק. ל עׂשה ְֲֲֵֶָָָאׁשר

,ÚLB‰È È�Ê‡a ÌÈNÂ ¯Ó‡Âלהזּכיר לצּוֹותֹו ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿À«ְְְִַַ

ּבאה אׁשר הּתלאה ּכל את ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָליׂשראל

ּכי וירמז ועד, הּיֹודע הּוא ּכי ידֹו, על ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלהם
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(é)÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ׁשּצר לתענית ׁשרּוייםמּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשל∑eÁ¯.יכים ּבנּה …∆«¬…¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, .מרים ְְֲִֵַָָָָָ

(àé)çéðé øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©
:÷ìîò øáâå Bãé̈−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑ּבר"ה ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו רמב"ן."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

(áé)äéìò áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§¨−©¥´¤¨¤®¨
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

:LîMä àa-ãò äðeîà¡¨−©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל eÓÈNiÂ.אהרן Ô·‡ ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ∆∆«»ƒ

ÂÈzÁ˙∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב ‡eÓ�‰.ולא ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ויהי «¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ«¿ƒ»»¡»ְִַ
נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה ידיו ‰LÓM.ּונכֹונהמׁשה ‡aŒ„Ú∑הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«…«»∆ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו הּׁשעֹותּבאיצטרֹולֹוגיא"ה את רמב"ן.ב ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי למדיםחת אנּו מּכאן ««¬…¿À«ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה ׁשל הּדּבּור ּפי על .ׁשעׂשּו ְִִִֶֶַַָָ

(ãé)íéNå øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−
úçzî ÷ìîò øëæ-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¥¤́£¨¥½¦©−©

:íéîMä©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא È�Ê‡a ÌÈNÂ∑את הּמכניס ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«ְִֶַַ

לארץ יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, ÁÓ‰.יׂשראל Èk ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻƒ»…
‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני רמב"ן.לכ ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

Á‚‡Ï‡י ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב ‡�·‡ e·ÈÒ�e ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד ‡�¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡�¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עׂשו הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשעים ְְְִִִִֵֶַַָָֹועלּו

והּנה כ"א.). א', (עֹובדיה הּמלּוכה לה' ְְְְְִֵַַַָָָָוהיתה

ּבראׁשֹונה עּמהם ויהֹוׁשע מׁשה עׂשּו אׁשר ֲִִִֶֶֶַָָָָָֻּכל

על זרעם, עם יֹוסף ּבן ּומׁשיח אלּיהּו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיעׂשּו

ּבּדבר. מׁשה התאּמץ ְִֵֵֶַַָָּכן

B„È.(יא) ÁÈ�È ¯L‡ÎÂ,הּפׁשט ּדר על ¿«¬∆»ƒ«»ְֶֶַַָ

ידיוּכאׁשר ּכבד מּפני ּבאנס ידֹו הניח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

וחּור לאהרן וצּוה עמלק", "ׁשּגבר ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹראה

אמרּו ורּבֹותינּו עֹוד. יניחם ולא ּבהם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתמכּו

מׁשה וכי קל"ח.) אֹות הּבהיר (ספר ְְִִִֵֶֶַַָָּבּמדרׁש

אסּור אּלא עליו, עמלק ׁשּיגּבר עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהיה

ּפרּוׂשֹות ּכּפיו ׁשעֹות ׁשלׁש לׁשהֹות ְְְִַָָָָָלאדם

ִַַָהּׁשמים.

וטעם ‡eÓ�‰,(יב) ÂÈ„È È‰ÈÂעֹומדֹות "ׁשהיּו ְַַ«¿ƒ»»¡»ְֶָ

על ואמנה ּכלׁשֹון: ּברֹוממּותן", ְְְְֲַַַָָָָָוקּימֹות

כ"ג.), י"א, (נחמיה ּביֹומֹו יֹום ּדבר ְְְְְְִֶַַָֹהמׁשררים

ּדבר א'.), י', (ׁשם אמנה ּכרתים אנחנּו ְְְֲֲִֵַָָָָָֹוכן,

נאמן ּבמקֹום הּתקּועה הּיתד וכן, ּבּברית, ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָקּים

חזק. כ"ג.), כ"ב, יׁשעיה ְְַָָָ(ע"פ

ÏÚÂלרּום אצּבעֹות עׂשר נׂשא האמת, ּדר ¿«ְְֱֶֶֶֶֶֶָָָָ

לדבקה ספירֹות עׂשר על לרמז ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּׁשמים

ענין נתּבאר ּובכאן ליׂשראל, הּנלחם ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאמּונה

וסֹודֹו. ּכהנים ּבברּכת ּכּפים ְְְְֲִִִִַַַֹנׂשיאּות

Ùqa¯.(יד) ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙kאברהם רּבי אמר ¿……ƒ»«≈∆ְִַַַָָָ

מלחמת "ספר והּוא נֹודע, ספר הּוא ְְֲִִֵֵֶֶָֹּכי

הּמלחמֹות ּבֹו וכתּוב י"ד.), כ"א, (ּבּמדּבר ְְְִִַַָָָה'"

מימֹות ׁשהיה ויּתכן יראיו, ּבעבּור הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

והּנכֹון ּתֹואנה. רק אּלה ּבדבריו ואין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָאברהם.

ּכענין הּתֹורה, לספר ירמז ּבּספר ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבעיני,

הּזה הּתֹורה ספר את לקח (ּדבריםׁשּכתּוב: ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּתֹורתי ּבספר זאת ּכתב יאמר: כ"ו.), ְְִֵֶַָֹֹֹל"א,

ּכי עמלק, ּׁשעׂשה מה יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ׁשּיזּכרּו"

ּביד ּבֹו נקמתי ונתּתי זכרֹו את אמחה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמחה

לנּו ׁשּכתּוב הּמצוה היא וזֹו יׂשראל. ְְְִִִִֵֶַַָָָָעּמי

את זכֹור י"ז.): כ"ה, (ּדברים ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָּבמׁשנה

עמלק. ל עׂשה ְֲֲֵֶָָָאׁשר

,ÚLB‰È È�Ê‡a ÌÈNÂ ¯Ó‡Âלהזּכיר לצּוֹותֹו ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿À«ְְְִַַ

ּבאה אׁשר הּתלאה ּכל את ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָליׂשראל

ּכי וירמז ועד, הּיֹודע הּוא ּכי ידֹו, על ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלהם
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(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑מזּבח �Èq.ׁשל ּגדֹול∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ּברּו אּלאהּקדֹוׁש ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח ׁשל ׁשמֹו .הּמזּכיר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(æè)øcî ÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ
נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּורמה
ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלחציֹו?

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם יהיה ט)ׁשמֹו, ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו (עמוס"האֹויב ְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נצח".א) ׁשמרה שם)"ועברתֹו הרי(תהלים יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, רמב"ןהּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלחקי"ו פרשת חסלת

ÈÈטו Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡�·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
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„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dz�ÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצוה ּכי אֹותֹו, ימחּו הארץ ׁשּיירׁשּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָאחרי

וינחלּו הּגֹוים ׁשבעת להכרית ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָעליהם

ה' ּבהניח והיה ׁשם: ׁשּנאמר זהּו ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ,

היה ואם י"ט.), כ"ה, (ׁשם וגֹו' ל ְְְֱִֶָָָֹאלהי

למחֹות מזהירם היה ּכן, נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְִִִִֵֵַַָָָֻּבימי

הרּבה ּבימיו לרׁשּתּה הארץ נׁשאר אבל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָאֹותֹו,

עד זמּנּה הּגיע ולא א'.), י"ג, (יהֹוׁשע ְְְְִִַַַַָֹֹֻמאד

ׁשאּול. ְָמלֹו

dÈ.(טז) Òk ÏÚ „È Èkהּקדֹוׁש ׁשל "ידֹו" ƒ»«≈»ֶַָָ

ּבכסאֹו"ּברּו" לּׁשבע הּורמה הּוא ְְְִִַָָָ

לֹו "עֹולמית".להיֹות ּבעמלק ואיבה מלחמה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַֹּומהּו

הּכּסא ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָָלחציֹו,

ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמח עד מלא הּׁשם ואין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשלם

ה' ׁשם יהי ׁשמֹו ּומׁשּנמחה עׂשו, ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָעמלק

ּתּמּו האֹויב ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמלא

עׂשו, זהּו ז'.), ט', (ּתהּלים לנצח ְֳִִֵֶֶַָָָחרבֹות

א', (עמֹוס נצח ׁשמרה ועברתֹו ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

מה ז'.), ט', (ּתהּלים הּמה זכרם אבד ְְִִִֵַַָָָי"א.),

ח'.), (ׁשם יׁשב לעֹולם וה' אחריו: ְְֲִֵֵַַָָָּכתיב

(ׁשם), ּכסאֹו לּמׁשּפט ּכֹונן מלא, הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָהרי

חכמים ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון ׁשלם. ּכּסא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָהרי

ט"ו.). ּתצא (ּתנחּומא ְֵֵַָהּוא

LÈÂיד ּתהיה ּכאׁשר ּכי (הראב"ע) מפרׁשים ¿≈ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבעמלק, לה' מלחמה ּתהיה ה' ּכּסא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָעל

יהיה ּכאׁשר ּכי והענין, לדר. מּדר ּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוכן

"יּלחם ה'" ּכּסא על יֹוׁשב ּביׂשראל מל"ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הראׁשֹון, הּמל לׁשאּול רמז והּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּבעמלק",

חּיב ּביׂשראל מל ּכל ּכי לאמר ּדר, מּדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹוכן

הּגמרא מדרׁש זה וגם ׁשּיּמחּו. עד ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּלחם

יד ּכי אֹומר ּכׁשהּוא כ':): (סנהדרין ְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשאמרּו

הרי ּדר, מּדר ּבעמלק לה' מלחמה יּה ּכס ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹעל

אּלא יּה ּכס ואין ּתחּלה, מל עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלהעמיד

כ"ט, (ד"הֿא' ׁשלמה וּיׁשב ׁשּנאמר: ,"מל"ְֱֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

(סנהדרין ּגדֹול ּכהן ּבפרק ּכדאיתא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹכ"ג.),

הּוא. נכֹון הּפׁשט ּדר ועל ְְֶֶַַָָכ':).

„"ÚÂוהיא יּה, ּכּסא על אׁשר הּיד ּכי האמת, ¿ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

ּדר, מּדר ּבעמלק הֹויה לה', ְֲִִֵַַָָָָֹֹמלחמה

למחֹותֹו ּבֹו ּתהיה מעלה ׁשל הּדין מּדת ְְְִִִִִֶֶַַַָּכי

(ּתנחּומא חכמים ּומדרׁש ּדר. מּדר ְְְֲִִִַַָָָֹֹלעֹולם

ירמז הּׁשלם ּובּכּסא הּמלא ּבּׁשם ט"ו.) ְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּתצא

ֶָלזה.

ÌÚËÂמּכל יֹותר עמלק ׁשּנענׁש הענׁש ¿««ֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשמעּו העּמים ּכל ּכי ּבעבּור ְֲִִִַַַָָָָהעּמים,

אדֹום ּופלׁשת י"ד.), ט"ו, (לעיל ְְְֱִֵֶֶַָוּירּגזּון

מּפני ט"ו.) (ׁשם נמֹוגּו ּכנען ויֹוׁשבי ְְְְִֵֵַַָָָּומֹואב

מּמרחק ּבא ועמלק ּגאֹונֹו, ּומהדר ה' ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּפחד

ירא ולא ּבֹו: אמר ּולכ הּׁשם, על ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹּכמתּגּבר

הּוא ּכי ועֹוד י"ח.), כ"ה, (ּדברים ְְֱִִִָֹאלהים

ריב על מתעּבר עֹובר לנּו, וקרֹוב עׂשו ְְִִִֵֵֵַַָָָנין

לֹו. ֹלא

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
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i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑מזּבח �Èq.ׁשל ּגדֹול∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ּברּו אּלאהּקדֹוׁש ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח ׁשל ׁשמֹו .הּמזּכיר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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i"yx£¯Ó‡iÂ∑מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ
נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּורמה
ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלחציֹו?

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם יהיה ט)ׁשמֹו, ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו (עמוס"האֹויב ְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נצח".א) ׁשמרה שם)"ועברתֹו הרי(תהלים יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, רמב"ןהּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלחקי"ו פרשת חסלת
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצוה ּכי אֹותֹו, ימחּו הארץ ׁשּיירׁשּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָאחרי

וינחלּו הּגֹוים ׁשבעת להכרית ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָעליהם

ה' ּבהניח והיה ׁשם: ׁשּנאמר זהּו ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ,

היה ואם י"ט.), כ"ה, (ׁשם וגֹו' ל ְְְֱִֶָָָֹאלהי

למחֹות מזהירם היה ּכן, נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְִִִִֵֵַַָָָֻּבימי

הרּבה ּבימיו לרׁשּתּה הארץ נׁשאר אבל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָאֹותֹו,

עד זמּנּה הּגיע ולא א'.), י"ג, (יהֹוׁשע ְְְְִִַַַַָֹֹֻמאד

ׁשאּול. ְָמלֹו

dÈ.(טז) Òk ÏÚ „È Èkהּקדֹוׁש ׁשל "ידֹו" ƒ»«≈»ֶַָָ

ּבכסאֹו"ּברּו" לּׁשבע הּורמה הּוא ְְְִִַָָָ

לֹו "עֹולמית".להיֹות ּבעמלק ואיבה מלחמה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַֹּומהּו

הּכּסא ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָָלחציֹו,

ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמח עד מלא הּׁשם ואין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשלם

ה' ׁשם יהי ׁשמֹו ּומׁשּנמחה עׂשו, ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָעמלק

ּתּמּו האֹויב ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמלא

עׂשו, זהּו ז'.), ט', (ּתהּלים לנצח ְֳִִֵֶֶַָָָחרבֹות

א', (עמֹוס נצח ׁשמרה ועברתֹו ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

מה ז'.), ט', (ּתהּלים הּמה זכרם אבד ְְִִִֵַַָָָי"א.),

ח'.), (ׁשם יׁשב לעֹולם וה' אחריו: ְְֲִֵֵַַָָָּכתיב

(ׁשם), ּכסאֹו לּמׁשּפט ּכֹונן מלא, הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָהרי

חכמים ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון ׁשלם. ּכּסא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָהרי

ט"ו.). ּתצא (ּתנחּומא ְֵֵַָהּוא

LÈÂיד ּתהיה ּכאׁשר ּכי (הראב"ע) מפרׁשים ¿≈ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבעמלק, לה' מלחמה ּתהיה ה' ּכּסא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָעל

יהיה ּכאׁשר ּכי והענין, לדר. מּדר ּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוכן

"יּלחם ה'" ּכּסא על יֹוׁשב ּביׂשראל מל"ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הראׁשֹון, הּמל לׁשאּול רמז והּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּבעמלק",

חּיב ּביׂשראל מל ּכל ּכי לאמר ּדר, מּדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹוכן

הּגמרא מדרׁש זה וגם ׁשּיּמחּו. עד ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּלחם

יד ּכי אֹומר ּכׁשהּוא כ':): (סנהדרין ְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשאמרּו

הרי ּדר, מּדר ּבעמלק לה' מלחמה יּה ּכס ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹעל

אּלא יּה ּכס ואין ּתחּלה, מל עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלהעמיד

כ"ט, (ד"הֿא' ׁשלמה וּיׁשב ׁשּנאמר: ,"מל"ְֱֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

(סנהדרין ּגדֹול ּכהן ּבפרק ּכדאיתא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹכ"ג.),

הּוא. נכֹון הּפׁשט ּדר ועל ְְֶֶַַָָכ':).

„"ÚÂוהיא יּה, ּכּסא על אׁשר הּיד ּכי האמת, ¿ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

ּדר, מּדר ּבעמלק הֹויה לה', ְֲִִֵַַָָָָֹֹמלחמה

למחֹותֹו ּבֹו ּתהיה מעלה ׁשל הּדין מּדת ְְְִִִִִֶֶַַַָּכי

(ּתנחּומא חכמים ּומדרׁש ּדר. מּדר ְְְֲִִִַַָָָֹֹלעֹולם

ירמז הּׁשלם ּובּכּסא הּמלא ּבּׁשם ט"ו.) ְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹּתצא

ֶָלזה.

ÌÚËÂמּכל יֹותר עמלק ׁשּנענׁש הענׁש ¿««ֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשמעּו העּמים ּכל ּכי ּבעבּור ְֲִִִַַַָָָָהעּמים,

אדֹום ּופלׁשת י"ד.), ט"ו, (לעיל ְְְֱִֵֶֶַָוּירּגזּון

מּפני ט"ו.) (ׁשם נמֹוגּו ּכנען ויֹוׁשבי ְְְְִֵֵַַָָָּומֹואב

מּמרחק ּבא ועמלק ּגאֹונֹו, ּומהדר ה' ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּפחד

ירא ולא ּבֹו: אמר ּולכ הּׁשם, על ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹּכמתּגּבר

הּוא ּכי ועֹוד י"ח.), כ"ה, (ּדברים ְְֱִִִָֹאלהים

ריב על מתעּבר עֹובר לנּו, וקרֹוב עׂשו ְְִִִֵֵֵַַָָָנין

לֹו. ֹלא

אגרות קודש

]כ' שבט תשי"ט[

... במש"כ ע"ד יום גזיזת השערות כיון שיום ההולדת חל בר"ח.

הנה ידוע ע"פ צוואת ר"י החסיד שאין לגלח בר"ח.

ואף דלכאורה יש לומר: א( דהיינו דוקא גילוח )כל' הצוואה. וכ"ה במג"א סר"ס(, אבל להסתפר 

מותר. ב( דשאני תספורת ג' שנים דדבר גדול הוא במנהג ישראל - כל' כ"ק מו"ח אדמו"ר, ועייג"כ שע"ת 

לשו"ע או"ח סו"ס תקל"א -

הנה כיון דל' אדה"ז )סר"ס ס"א( הוא להסתפר, ושהוא מפני חשש סכנה )ולא - איסור(, והתספורת 

לא הוי מצוה ממש )עיין שו"ע אדה"ז או"ח סתנ"ה סט"ו-טז( - מידי ספק לא יצא ולדעתי יש לעשותה 

)תיכף( לאחר ר"ח.



פי

לשבת פרשת בשלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ה' שבט
מפרק כט  

עד סוף פרק לד 

יום רביעי - ח' שבט
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' שבט
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' שבט
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' שבט
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א שבט
פרק כ 

מפרק ס עד סוף פרק סה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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א.1. מ, ברכות

hay 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dépî éeðt øúà úéìå ,epnî õeç øác ïéà ék ,íBìLå ñç2,oi` - ©§¨¦¥¨¨¦¤§¥£¨¨¦¥
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xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`a ,d"awd ly exeaic miiw ea

a cinz `vnpjez.eyxeyñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå§¨¥¥¦¦§¨¥§¦¥©
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.epxyae epnvrn ,eply mibyend itl eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex

od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy milndy mc`a mi`ex ep`

mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd dpey ;zlefl ribdl zeleki

xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn zenlrpe ,envr mc`d

,xg`n - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn dpenz epl ozep mc`ay
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,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl gekd (` :xeaica

.eyxeyn ezecxtid zcaer (awxezelbl - dpey`xd ezpekz llba

mya dlrnl `xwp `ed - xacnd ly ezaygna xzqend z` zlefl
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øeacL Bîk ,ìLî Cøc ìò ÷ø "øeac" íLa Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¥¦©©¤¤¨¨§¤¦
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øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
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íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
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ב).2. עמוד צ"א (דף נ"ז תקון זהר ח.3.תקוני נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות
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úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL,úBîìBòä`ed - ¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦¨¨
,d"awd mr f` cge`núàéøa íã÷ Bnò ãçéî äéäL Bîk§¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤§¦©

éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä̈¨§¥¦
Cøaúé åéðôì ììkoia - §¨§¨¨¦§¨¥

ixg` oial d`ixad iptl

,d`ixadàlàiepiyd - ¤¨
wx `edìà,iabl - ¤

íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦
Bøeac úðéçaî íúeiç©¨¦§¦©¦

Cøaúé`hazn iepiyd - ¦§¨¥
eid `l dligza :zehyta

okn xg`le ,llk mi`exa

mde zenlerd e`xap

- xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`feúðéçáa¦§¦©
øák Búàéöéxeaicd ly - §¦¨§¨

úàéøáa ìòtä ìà¤©Ÿ©¦§¦©
íäa LaìúnL úBîìBòä̈¨¤¦§©¥¨¤
d"awd ly exeaic -

,zenlera yalzn

éãé ìò íúBéçäì§©£¨©§¥
ìzLäìeìòì älòî úeìL ¦§©§§¥¦¨§¨

dbixcnn ezcixi iciÎlr -

.dizgzn dbixcnl dpeilr

z`xwp dpeilrd dbixcnd

`idy xnelk ,"dlir"

dbixcnl (mxeb) "daiq"

- "lelr" z`xwpd ,dizgzn

.(d`vez) "aaeqn"úBâøãnä úãéøéåxeaicd zcixi iciÎlr - ¦¦©©©§¥
,dbixcnl dbixcnn,íéðBLå íéaø íéîeöîöaz` minvnvnd - §¦§¦©¦§¦

,xeaicd ly iwl`d "zeig"de "xe`"dìa÷ì íéàeøaä eìëeiL ãò©¤§©§¦§©¥
epnî íúeeäúäå íúeiç,d"awd ly exeaicn -eìhaúé àìå ©¨§¦§©¨¦¤§Ÿ¦§©§

,úeàéönaznvnvzn dzid `l ,xeaicd ly "zeig"d m` ,oky - ©§¦
mi`xapd eid ,`idy itk zelbzda dxi`n dzid `l` ,jk lk

dpeekd ,mxa .ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn z` mica`n

yibxi mi`xapdy ,ixd `id dpeilrdiciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr e

"zeig"d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear

mzrtyd z`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`dCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨§©©©¦§¨

áø éelb úðéçáa älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacîdf did f`y - ¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤¦§¦©¦©

ote`aíéðBzçzä eìëeé àlL,mipezgzd zenleray mi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
ìa÷ì,mzeig -ïëìåminevnvd jxc zxaer "zeig"dy zngn - §©¥§¨¥

,miaxdíäì äîãð ïk íb,mi`xapl -ìL øeacä úeiçå øBà ©¥¦§¤¨¤§©©¦¤
Búeänî ìcáî øác àeä elàk íäa Laìîä àeä-Ceøa íB÷î̈¨©§ª¨¨¤§¦¨¨ª§¨¦¨

,Cøaúé Búeîöòå- §©§¦§¨¥
,d"awdnepnî CLîpL ÷ø©¤¦§¨¦¤

íãà ìL øeac Bîk Cøaúé¦§¨¥§¦¤¨¨
jynp -.BLôpîeteqae - ¦©§

.cxtp xack dyrp xac ly

"zeig"d mi`xapl dncp jk

xeaicd ly ziwl`d

ori z`fe ,dlrnly

xeaicd ly "zeig"dy

mdil` dribn ,dlrnly

iable ,miax minevnv ixg`

mixizqn mi`xapd

,"zeig"d lr minevnvd

zencidl leki oklemdl

dnec dlrnly xeaicdy

.mc`d ly exeaiclCà©
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
øzñäå íeöîö íeL ïéà¥¦§§¤§¥
íéìòîe øézñî íìòäå§¤§¥©§¦©§¦

äëLçë"å ,åéðôì,mlrd - §¨¨§©£¥¨
,"äøBàkiptl ,ielib - ¨¨
.d"awdáéúëãk6íb" : §¦§¦©

éLçé àì CLçjnî C Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨
,"'Bâåjyegd mb ,oky - §

okle ,d"awdn ,"jnn" `ed

ipta xizqn jyegd oi`

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itk ,d"awdj` ,xizqdl egeka

xg`n ,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi`

:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendyíeMî¦
ñç Cøaúé epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤¦§¨¥©

,íBìLåzn`a cxtp didiy xac mey oi`y ,epcnly enk - §¨
,d"awdndéáe dépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà7,eze`k - ¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥¥

minevnvd ,dlrnl mb jk .envr epnn gnev eyealy av

.zewl` mnvr md - miyealdeáeúkL Bîk8àeä 'ä ék" : §¤¨¦
,"íéäìàämye ,ziwl` zelbzd - "ielib" lr fnex 'ied my - ¨¡Ÿ¦

lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl`

dze`a zewl` `ed miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl`

,'ied my enk dcnøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9.`l `linn - §¤¦§¨¥§¨©¥
mr cg` mvr `edy xg`n ,d"awd lr xizqi miwl` myy jiiy

,ielib ly gek `edy ,'ied myáéLç àìk àlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨§¨¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá
ìëå úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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iptl enk zenlerd e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly

mlrdde mevnvd oi` d"awd iably epcnly dnl qgia .e`xapy
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א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש "אחרים"
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xac - ziwl`d "zeig"de "xe`"d lr dxzqd ,zenlrde minevnvd

,j` - "ze`ivn"le "yi"l mnvr z` aiygdl mewn mdl ozep df

`lek" `linn ,llk mixizqn zenlrde minevnvd oi` d"awd iabl

md mi`xape zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg `lk 'inw

zihlgdd ezecg`a iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi` ynn

iptl enk zenlerd e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly

mlrdde mevnvd oi` d"awd iably epcnly dnl qgia .e`xapy

iabl qt`e oi` md mi`xapde zenlerd lk okle ,dxzqd mieedn

"zlret" mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna mpi` eli`k ,d"awd

ie`xd on - "ze`ivn"k d`ixad z` lawl elkeiy ,dxzqdd

cibnd xn` ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn xvw xetiq siqedl

,`a` :el xn`e ecia oad qtz .llk seb xak il oi`... :epal uipfewn

yynn dz`y iptn - :eia` el dpr !seb jl yi ok`y yibxn ipixd

eppi` eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn dz` okl - seb mr

- seb mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb ly ze`ivn

.seb miyibxn

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,envrl xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

ly exeaicl qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp

uegny xac okzi `l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd

ly exeaic ,okle .d"awdl

eyxeya cinz cge`n d"awd

d"awd ly exeaic .eil` lhae

,"xeaic" mya `ed mb `xwp

dpyiy zxg` dpekz llba

xy` z` zelbl - `ide ,xeaica

ly df oipr .daygnd mlrda

xeaica mb miiw - mlrdd ielib

dxyr enk .dlrnly

,mlerd `xap mday ,zexn`nd

"xe`"d zelbzd md ixd

mda `exal ziwl`d "zeig"de

x`y mb jk .mi`xape zenler

,dxezay miiwl`d mixeaicd

cexitd oipr eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd md ,miaezke mi`iap

,`ad wxta .dlrnly xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay "ze`ivn"de

ly exeaicl z`xew ixd dxezd - owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze`

,cexitd oipr z` bviin mc`d ly exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd

xeaica mby xnel ,okl ,epilr - eyxeyn cxtp `edy dcaerd xe`l

.mi`xapd iabl m` ik ,d"awd iabl `l ,mxa .ef dpekz zniiw dlrnly

ay dl`k mi`xap mixvep dlrnly xeaicdn :xnelkmzybxd"ze`ivn" md

."`xg` `xhq"de "zetilw"d - mde ,d"awd ly ezyecwn micxtpe mnvrl

ìk äøac äøBzäL ÷øíãà éða ïBL,1ìL Bøeac äøBza àø÷ðå ©¤©¨¦§¨¦§§¥¨¨§¦§¨©¨¦¤
,íãà ìL Bøeaãk Lnî "øeac" íLa àeä-Ceøa íB÷î- ¨¨§¥¦©¨§¦¤¨¨
,eyxeyn cexitd oipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`kyéôì§¦

àeä Ck úîàaL`l` ,cexitd oipr epyi dlrnly xeaica mby - ¤¤¡¤¨
jk `hazn df `l` ,d"awd iabl xeaicd oiay qgia xen` df oi`y

wx- dfy ,oldl xaqeiy itk ,mi`xapd iablúëLîäå úãéøé Cøc¤¤§¦©§©§¨©
úeiçä,ziwl`d -,íéðBzçzìixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©©©§¦

`id ef dkynd,íéîeöòå íéaø íéîeöîöaziwl`d zeigd - §¦§¦©¦©£¦
minevnvd iciÎlr ,c`n zlaben ziidpe xzeie xzei zhrnzn

,miaxd,íéðBL íéðénî íéðéîick z`fe ,mipey minevnv ibeq - ¦¦¦¦¦¦
,íéðBL íéðénî íéðéî ,íéaø íéàeøa íäî úàøaäìipeyd - §¦¨Ÿ¥¤§¦©¦¦¦¦¦¦¦

,miaxd mi`exad ibeqay

mipeyd minevnva exewn

.ziwl`d zeige xe`ayìëå§¨
eîöòå eøáb Ck̈¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòäzeinipt - ¨¤§¦
zxzqp ,dlrnly "zeig"d

,ixnbleìëeiL ãò©¤§
íb úàøaäìe úBeäúäì§¦§©§¦¨Ÿ©
úBtì÷e íéàîè íéøác§¨¦§¥¦§¦

,àøçà àøèñåeid el - §¦§¨¨¢¨
minevnv wx dl`miax

elit` ,calac`n daxd

"xe`"dy ick ,minevnv

eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie xzei dhnl dlbzi iwl`d "zeig"de

,`l` .`xg` `xhqe zetilw ,mi`nh mixac - "xe`"dn mi`xap

iciÎlrzexabzddl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd

`xhqe mi`nh mixac `xaidl elkei - ixnbl mda xzqen "xe`"dy

,`xg`ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå 'ä§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íúeiçå íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨§©¨
ezeig lawiy gxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody -

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn"íéðt" úðéçaî dðéà- ¥¨¦§¦©¨¦
,d"awd ly epevx zeiniptn dppi`"íéøBçà" úðéçaî àlà2 ¤¨¦§¦©£©¦

;äMã÷c"'oevxd zeinipt" .d"awd ly epevx zeipevign :xnelk - ¦§ª¨
eli`e .beprz ly oevx `ede ,envr xacd z` mivexyk `ed

mivex `l envr xacd z`y ,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`"

iabl jkn didzy zlrezd zngn ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik

:"`ipz"d ly epeylae - beprz mdl didi epnny xg` xacLeøôe¥
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íéøîà éèå÷éì
÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù

íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
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א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש "אחרים"



hayפח 'i iyiy mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י' שישי יום

,54 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,gk 'nr cr:ãéîú

,"íéøBçà":`ed -,BðBöøa àlL BàðBNì øác ïúBpä íãàk- £©¦¨¨¨©¥¨¨§§¤Ÿ¦§
epevxa `lyxiyidf`y ,iccv mrhn xacd z` el ozep `ed `l` ,

:`id dpizpd zxevåéðt øéæçî ék ,Bôúk øçàìk Bì BëéìLnL¤©§¦¦§©©§¥¦©£¦¨¨
;BúBà BúàðOî epnîdrepza oxewn sebd zcepze zrepz ,oky - ¦¤¦¦§¨

;ytpa z`hazn `idy itk

ytpa zniiwy xg`ne

,yi` eze` itlk d`py

jezn `ly `id el dpizpde

jezn `l` ,izin` oevx

zeipevigdf ,okl - epevx

ziptebd drepza mb `hazn

dptn `ed :dpizpd zrya

,dyrn zrya epnn eipt z`

d ,okymiptea mewnd `ed

ezeige ezeinipt ztwzyn

.mc`d lyCk,mb - ¨
"íéðt" úðéça ,äìòîì§©§¨§¦©¨¦
ïBöøä úéîéðt àeä§¦¦¨¨

Böôçå ïBéìòäìëì úeiç òétLäì 'ä õôç øLà ,ézîàä ¨¤§§¤§¨£¦¦£¤¨¥§©§¦©©§¨
;äMã÷c àøèqî åéìà áBøwä,dyecwd cvn -àøèqä ìáà ©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨£¨©¦§¨

àðN øLà 'ä úáòBz àéä äàîhäå àøçà3dì òétLî Bðéàå , ¨¢¨§©ª§¨¦£©£¤¨¥§¥©§¦©¨
,"`xg` `xhq"l -ïBöøä úéîéðtî úeiç,oeilrd -Böôçå ©¦§¦¦¨¨§¤§

øLà ézîàäd"awdy xn`p -da õôç,"`xg` `xhq"a -ñç ¨£¦¦£¤¨¥¨©
,BðBöøa àlL BàðBNì éBôúk øúa éãLc ïàîk íà ék ,íBìLå§¨¦¦§©§¨¥¨©§¥§§¤Ÿ¦§
jk .aehd epevxn `ly ,etzk ixeg`n ,e`peyl xac jilyny ink -

oevx jezn d`a dpi` - `xg` `xhql dyecwd zeig zrtyd mb

,aehLéðòäì éãk ÷ø- ©§¥§©£¦
,dtilwd zervn`aúà¤

,íéòLøäixg` mikynpd - ¨§¨¦
"`xg` `xhq"de dtilwd

,odn mzrtyd milawne

íé÷écvì áBè øëN ïzìå§¦¥¨¨©©¦¦
;àøçà àøèñì ïééôkàc- §¦©§¨§¦§¨¨¢¨

z` miyaeke mitteknd

milyene "`xg` `xhq"d

miwwfp jk myl .dilr

didiy ick ,"`xg` `xhq"l

jkn d`vezke ,dxigad oipr

miryxl mi`znd yperd

- miwicvl mi`znd xkyde

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzep jk meynäæåly ef dxev - §¤
,drtyd.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ðokl - ¦§¨§¦©£©¦¦§¨¤§¨

miwl` mi`xwp mdmixg`zpigan `id odly "zeig"d zwipi ik ,

"miixeg`".

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäådn ,oeilrd oevxd zeinipt - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
,envr xacd z` dvex d"awdyìk úà äiçîä íéiçä øB÷î àeä§©©¦©§©¤¤¨

BðéàL éôìe ,úBîìBòä,df oevx -,àøçà àøèqä ìò ììk äøBL ¨¨§¦¤¥¤§¨©©¦§¨¨¢¨
ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçà" úðéça íâå,xen`k ,oze` dignd - §©§¦©£©¦¤§¨¤§

Laìî Bðéà,zeinipta - ¥§ª¨
dëBúa,"`xg` `xhq"a - §¨

éwî àlà ,Lnîäéìò ó ©¨¤¨©¦¨¤¨
,äìòîlîenk ,cala - ¦§©§¨

,dlrnln xac mitiwny

Cëì,okl -àéä`xhq"d - §¨¦
,"`xg`B÷îäúénä í §©¦¨

ék ,eðøîLé 'ä ,äàîhäå§©ª§¨¦§§¥¦
øòfî èòîon hrnd - §©¦§¥

,hrndú÷ðBiL ,úeiçå øBà§©¤¤¤
úðéçaî dëBúì úìa÷îe§©¤¤§¨¦§¦©
äMã÷c "íéøBçà"£©¦¦§ª¨

úeìb ãBña ,dëBúa Lnî úeìb úðéçáa àeä ,äìòîlL¤§©§¨¦§¦©¨©¨§¨§¨
ìéòì økæpä äðéëMä4zelba lekiak z`vnp dyecwd "zeig"y - . ©§¦¨©¦§¨§¥

,zetilwd jeza,"íéøçà íéäìà" íLa àø÷ð ïëìåwx `l - §¨¥¦§¨§¥¡Ÿ¦£¥¦
zpigan "mzeig" z` milawn mdy ,xen`d mrhd zngn

:m` ik ,"miixeg`"ìL Búecçàa äøéôëe Lnî äøæ äãBáò àéäL¤¦£¨¨¨©¨§¦¨§©§¤
,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîlka :mixacd zxaqd - ¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

ly ezeinipta zyalznd "zeig" .` - zeig ibeq ipy mi`vnp `xap

itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig .ez` zcg`zne `xapd

dnk cr ,`xapd ly ezcn

.a .helwl leki `edy

drityne dignd "zeig"

."dtiwn" dxeva `xapa

dppi` ,ef ziwl` zeig

icnin itl znvnevn

;ea zyalzn dpi`e `xapd

itk ,`id dzxeva `l`

`idydlrnlzeyalzdn

drityn `id - `xapa

.`xapd z` digne

"`xg` `xhq"le "zetilw"l

`xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb

rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil` `a `edy xg`n ,"`xg`

zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl zeleki od ,"oze`ivn"l

itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl ,ef "zeig" yigkdl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã

.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò
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לא.3. יב, יט.4.דברים פרק

hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"א קודש שבת יום
פרקכג ,gk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íòå âë ÷øô,56 'nr cr.íäéîé

zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew ody ,oldl xn`py

yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l ,"ze`ivn"l onvr z`

ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay "`wl`" odl

.miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn ,"mixg` miwl`"

yalznd "zeig"d beq eli`e

eid m`y ,zeinipta

"`xg` `xhq"de "zetilw"d

jka dzid ,ef "zeig"a zecen

"ze`ivn"l dxizq meyn

ixd `id ef "zeig" ik ,odly

envr `xapd ly "ezenvr"

zeyigkn od ,ef "zeig" -

oda z`vnp `ide ,oihelgl

"zeig" llba .zelb zpigaa

miwl`" ze`xwp od - ef

ody iptn wx `l ,"mixg`

,"miixeg`"n zelawn`l`

onvr z` zewifgn ody iptn

zexteke "dxf dcear"l

itk - d"awd ly ezecg`a

:oldl xaqeiyøçàî ék¦¥©©
äMã÷c úeiçå øBàL,ziniptd "zeig"d -úeìb úðéçáa àeä ¤§©¦§ª¨¦§¦©¨

;àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷ éaâì ììk äìèa dðéà ¯ dëBúa§¨¥¨§¥¨§¨§©¥§ª©©¨¨
"ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,øLpk dîöò déaâî ,äaøcàå5, §©§©¨©§¦©©§¨©¤¤©£¦§©§¦

øîàîëe6:drxt xn`y - :."éðúéNò éðàå éì øàé"- "xe`i"d - §©£©§Ÿ¦©£¦£¦¦¦
,invr z` iziyr ip`e ,ily `ed - qelipdì"æø eøîà ïëìå7, §¨¥¨§©©

äøæ äãBáòk äìe÷L çeøä úeqbLìL LøLå øwò ék ,Lnî ¤©¨©§¨©£¨¨¨©¨¦¦¨§Ÿ¤¤
áLçpM äî àeä ,äøæ äãBáò,envr z` aiygn `ed -éðôa øáãì £¨¨¨©¤¤§¨§¨¨¦§¥

,íB÷î ìL BúMãwî ãøôð ,Bîöò,d"awd ly -'äa äøéôk àìå ©§¦§¨¦§ª¨¤¨§Ÿ§¦¨©
,éøîâìwx `l` ,d"awda ixnbl mixtek `lyk mb ,xnelk - §©§¥

`xhq"de "zetilw"d enk ,envr ipta xacl mnvr z` miaiygn

zextek opi` od ,epcnly itky ,"dxf dcear" ze`xwpd "`xg`

`l` ,ixnbl d"awdaàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8eø÷c ¦§¦¨©§¨¨§¨

,"àiäìàc àäìà" déìze`xew "`xg` `xhq"de "zetilw"d - ¥¡¨¨¤¡¨©¨
`edy ,d"awda zecen ody ixd - "`iwl`c `wl`" d"awdl`wl`

."mixg` miwl`"e "dxf dcear" `xwp df z`f lkae ,`iwl`càlà¤¨
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א.1. כד, א ל.2.חלק החיות3.תיקון - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות

שליט"א, אדמו"ר כ"ק כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות הנעשית, המצוה של

עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב ש"ממה

אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
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הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע

אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה;

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" במצוותֿלאֿתעשה,ÚÓ˘‰שהכוונה במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"

את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן

להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה

"עושה"? מכן ולאחר ו.4."המקיים" מז, רבה בראשית
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הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע

אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה;

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" במצוותֿלאֿתעשה,ÚÓ˘‰שהכוונה במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"

את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן

להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה

"עושה"? מכן ולאחר ו.4."המקיים" מז, רבה בראשית



היום יום . . . צב

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( ווען 
און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון חיבוט 

הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

כֹול,  ּיָ ָניֹות( ָמַתי ְוֵהיָכן ׁשֶ ן ִמׁשְ ּנֵ ים, ְלׁשַ ִהּלִ ֲאִמיַרת אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה )לֹוַמר ּתְ ָהָאָדם ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ּבַ
ּלּוִיים  ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהּגִ ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ ּכְ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ַהּנַ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  "ז ְוַהּשַׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ּשָׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהִחּבּוִרים  ָעׂשּו  ְכָלל,  ּבִ ְוֵהם  ָערּוְך[,  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  אּוִרים  ּבֵ ּכֵֹהן",  ְפֵתי  ְוַה"ּשִׂ ָזָהב"  ]=ַה"ּטּוֵרי 
ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִאיָתא ּבְ

ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְוֹלא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ַחְסֵדי ַהּשֵׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
ל  ּכָ ר ַאף  ְלַוּתֵ ִלי  ִמּבְ ְנָהִגים  ַהּמִ ל  ּכָ ֹמר ֶאת  ְוִלׁשְ ִמְצָוה,  ִהּדּור  ּבְ ת  ַהּדָ ִעְנְיֵני  ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ִאּמּוץ,  ִמיֵני 

יום 
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יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צג היום יום . . . 
יַח  ּסּוִרים ֶחְבֵלי ָמׁשִ רֹות ְוַהּיִ י ַהּצָ ָרֵאל, ְלהֹוִדיַע ִלְקַהל ֲעָדתֹו ּכִ ִיׂשְ ל ַרב ּבְ הּוא, ּוִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ּכָ ׁשֶ
ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ה, ְוה' ֱאֹלֵקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ ֵהּמָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ַעם ַהּשְׁ ּפַ "ס ּבַ "ּב[ ַהּשַׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ָנה ְלסֹוף י"א ֹחֶדׁש, ּוְליֹום  "ס ִמׁשְ "ּב[ ׁשַ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַנת ָהֲאֵבלּות ַאֲחֵרי ִאּמֹו ִסּיֵ ׁשְ ּבִ
"ס. ל ַהּשַׁ ָנה[ – ּכָ ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל "לא 
ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א - 
חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום קודם 
התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר 
לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף מצות שטייט 
וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות. בכדי אז 
מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה. 
וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען 
צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -

מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "ֹלא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "ֹלא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת תרי"א  ׁשְ ָנה – ּבִ ֵרה ׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ַבת ׁשְ ְהיֹוָתּה ּכְ ָמָתּה ֵעֶדן(, ּבִ ִנית ָמַרת ִרְבָקה ִנׁשְ י )ָהַרּבָ י ְזֶקְנּתִ ִאּמִ
ה,  ִפּלָ ָנָתּה, ָאְמָנם ִהיא ֹלא ָחְפָצה ִלְטֹעם ֹקֶדם ַהּתְ קּוָמּה ִמּשְׁ ֶכף ּבְ ר ּתֹאַכל ּתֵ ה ָהרֹוֵפא ֲאׁשֶ – ָחְלָתה, ְוִצּוָ
ְלחֹוְתָנּה,  ָבר  ַהּדָ ּנֹוַדע  ׁשֶ ּכְ ֲחִרית.  ׁשַ ת  ּפַ אֹוֶכֶלת  ָהְיָתה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַאַחר  ָמה,  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ֶלת  ּלֶ ִמְתּפַ ְוָהְיָתה 
ֶהם",  ִריא ּוַבַעל ּכַֹח. ַעל ִמְצֹות ֶנֱאַמר "ָוַחי ּבָ ַמח ֶצֶדק", ָאַמר ָלּה: ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
ִבים ִלְהיֹות  ְצֹות, ַחּיָ ּמִ ּיּוְכלּו ְלַהְכִניס ַחּיּות ּבַ ְכֵדי ׁשֶ ְצֹות. ּבִ ּמִ יר ַחּיּות ּבַ ֶהם; ֵיׁש ְלַהְחּדִ רּוׁש ָוַחי ּבָ ַהּפֵ
ל,  ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ ֶטן ֵריָקה'. ָעִדיף ֶלֱאֹכל ּכְ ם: ֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ַעל ּבֶ ְמָחה. ְוִסּיֵ ׂשִ ַעל ּכַֹח ְוִלְהיֹות ּבְ ּבַ
ָבט תרע"ד(. – ַנת תקצ"ג, ְוִנְפְטָרה י ׁשְ ׁשְ ֲאִריכּות ָיִמים, – )נֹוְלָדה ּבִ ֵדי ֶלֱאֹכל. ּוֵבְרָכּה ּבַ ל ּכְ ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ
ְוֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֹזאת  ְיִחידּות, ְוהֹוִסיף:  "ּב[ ְלֶאָחד ַעל  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ַמֲאָמר ֶזה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 

ְמָחה. ׂשִ ּבְ
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היום יום . . . צד

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל וואסער 
אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם מודה אני פון א 

אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט גאנץ.

ן  ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה אֹו  ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ּכָ

ֵלם. ֶזה, ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ ּבָ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב שבט ה' ראשון יום בירור חזקת
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זו? חזקה של משמעותה מהי

האזל' אדם(ה"ז)ה'אבן שביד מה שכל זו, שחזקה מסביר

את שמבררת חזקה כלומר, בירור. חזקת היא שלו, הוא

שלו. הם בהם מחזיק שאדם החפצים כלל בדרך כי המציאות,

להוציא כדי 'מיגו' אומרים שלא הזו, בהנחה בטוחים כה ואנו

מחברו ש"המוציא היסוד עיקרון מתוך נובע שכוחה זו, מחזקה

ביותר גבוהה הסתברות יש בחפץ, מחזיק כשאדם הראיה". עליו

מוטלת ההוכחה חובת – כך על לערער והמבקש שלו שהחפץ

עליו.

ביהודה' ה'נודע כתב זה לז)מעין סימן אבהע"ז אדם(מהדו"ק לגבי

לשפוט אם אך לזיהוי, ניתנת בלתי אדם גופת ומצאו שנעלם

להתיר האם דנו והפוסקים הנעדר, שזהו בוודאי הבגדים לפי

שתחת דבר כל אם כי הבגדים, פי על זיהוי לפי מעגינותה אשה

עליו, ונמצא פלוני של שהיה דבר כל גם שלו, הוא אדם יד

פלוני. שהוא מוכיח

מה דכל אלימתא, חזקה "זו ביהודה': ה'נודע כך על וכתב

מיגו... נגד אפילו מהני זו וחזקה שלו הוא אדם אצל שנמצא

שנמצא מה כל [של] זו, שחזקה לומר נראה הסברא מצד ומעתה

איש, אשת מחזקת יותר] [חזק טפי אלים שלו], [הוא אדם אצל

מועילה לא איש אשת וחזקת ממיגו... עדיפה זו חזקה שהרי

." מיגו... במקום

חזקת אחד מצד סותרות: חזקות שתי בפנינו עומדות כלומר,

שלו", אדם יד שתחת דבר "כל חזקת שני ומצד איש אשת

מחזקת חלשה איש אשת שחזקת מוכיח ביהודה' וה'נודע

ואילו מיגו, כנגד מועילה מטלטלין שחזקת כיון מטלטלין,

המטלטלין חזקת ולכן מיגו, כנגד מועילה אינו איש אשת חזקת

להינשא. העגונה את להתיר ונוכל גוברת

ה'תשע"ב שבט ו' שני יום בקרקעות שנים שלש חזקת

:· ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ,ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰íéãò àéáä íà¦¥¦¥¦

ìL ò÷ø÷ úBøt ìëàLãéa dúBà ïéãéîòî .. úBôeöø íéðL L ¤¨©¥©§©¨¨¦§©£¦¦¨§©

ì Bì íéøîBàL éðtî ..ïáeàøàlL ïòBè äzà úîà íà :ïBòîL §¥¦§¥¤§¦§¦§¦¡¤©¨¥¤Ÿ

.Eò÷ø÷a äðL øçà äðL LnzLî äæ äéä äîì ,zúð àìå zøëî̈©§¨§Ÿ¨©¨¨¨¨¨¤¦§©¥¨¨©©¨¨§©§¨£

הרמב"ם ומבאר מוסיף ד)ולהלן שלש(בהלכה שבתוך מפני :

לך נתן או לך שמכר הדבר אמת אם למערער: אומרים השנים

בשטר נזהר אדם אין אבל שלך? בשטר נזהרת לא למה במתנה

שוב – בו ממחה אדם שאין שרואה וכיון שנים, שלש עד אלא

נזהר. אינו

שתיקת הוא שנים שלש לחזקת הטעם עיקר זה ולפי

ולא הואיל לו אומרים מיחה שלא ומאחר מיחה, שלא המערער

ששתקת כיון שמכרת לדבר ורגלים עצמך, על הפסדת מחית

מחית. ולא

הוא דין מיחה, לא שהמערער כיון כי כתב, והריטב"א

שלש שבתוך אלא שנים, שלש בתוך אף ראיה החזקה שתהיה

אבל שטרך, הראה לו טוען שהמערער רעועה, חזקתו שנים

החזקה. נתקיימה בשטרו, נזהר אדם שאין שלש, לאחר

ראשונים כ"הויש סק"ב קמ סי' החושן הקצות ולדעת ב. יז, כתובות (רש"י

הרמב"ם) דעת יותרגם בשטרו נזהר אדם שאין מאחר כי שאומרים

שלש שמשאכלה בקרקע למחזיק חכמים תיקנו שנים, משלש

השטר. ממני ואבד לקחתיה לומר נאמן ערעור בלא שנים

נזהר אדם שאין מאחר שלש, בתוך למחות חייב והמערער

מכך יותר תלמודיתבשטרו קרקעות)(אנצ. חזקת .ערך

ה'תשע"ב שבט ז' שלישי יום העדים? מצטרפים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰dìëàL ãçàä ãéòä¥¦¨¤¨¤£¨¨

äiðL dìëàL ãéòî éðMäå ,úéLéîçå úéLéìL äðBLàø äðL äæ¤¨¨¦¨§¦¦©£¦¦§©¥¦¥¦¤£¨¨§¦¨

äæ da ãéònL äðMaL ;úôøèöî ïúeãò ïéà Z úéMLå úéòéáøe§¦¦§¦¦¥¥¨¦§¨¤¤¤©¨¨¤¥¦¨¤

.äæ da ãéòä àìŸ¥¦¨¤

את זה מכחישים העדים כאשר דווקא שמדובר אומרים יש

שלישית ראשונה שנה שאכלה מעיד שהאחד היינו זה,

שדות בעלי (כדרך הוביר ושישית ורביעית ובשניה וחמישית,

יבול תתן השדה הבאה שבשנה כדי שנה של הפסקה שעושים

רביעית בשניה שאכלה שאומר השני את ומכחיש מוגדל),

מעיד אחד שכל אלא זה את זה מכחישים אינם אם אך ושישית,

מצטרפת עדותם אחרות, שנים ב)על נו, ב"ב אלא ד"ה .(תוספות

הטור קמה)אך סי' מהם(חו"מ אחד אף כי חזקה, זו שאין כתב

ראשונה על מעיד אחד אם ורק רצופות, שנים ג' על מעיד אינו

הרי ושישית, חמישית רביעית על מעיד והשני ושלישית שניה

חזקה. זו

עצמו הטור מדברי כך על קשה סי"ב)ולכאורה קמ שאפילו(סי' ,

מצטרפת, עדותם נפרדות שנים שש על מעידים עדים ששה אם

שנים שלוש על מעיד מהם אחד שכל עדים שני היו כאילו

על המעיד עד שאותו בכך החיסרון מה כן ואם רצופות,

מששה יגרע ובמה והחמישית השלישית על גם מעיד הראשונה

מצטרפת? שעדותם נפרדים עדים

המשפט' ב'נתיבות סק"ב)ומבאר קמה :(סי'

יתכן אם שאף משום ממון להוצאת מצטרפים עדים שני

כאשר ולכן משקרים. ששנים להניח סבירות אין משקר, שאחד

נניח אם כי מתקבלת, עדותם דבר אותו על מעידים שניהם

משקרים. שניהם הרי אירע לא שהדבר

על מעיד והשני ג' ב' א' שנים על מעיד אחד כאשר ולכן

דברי רק נקבל אם אפילו כי מצטרפת, עדותם ו' ה' ד' שנים

אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו והפ"נ ליום ההילולא.

ויהי רצון אשר כיון שהשגחה העליונה זיכהו והצליחתו והעמידתו על חלק היפה - להיות מהפועלים 

)פעלא דיממא, כלשון רז"ל וכביאור אדמו"ר הצ"צ( במוסדות בעל ההילולא,

שבודאי זהו מוסיף עוד יותר בהתעוררות ר"ר ע"י בעל ההילולא,

יוסיף זה כו"כ בברכות השי"ת בכל המצטרך לו.

והרי ברכתו של הקב"ה שתי המעלות בה, מעלת הברכה ומעלת התפלה,

כמבואר בד"ה אמר ריב"ל כו' ואברכה מברכיך )תחלת ספר המאמרים תרכ"ט(.

בברכה לקביעות בעבודת הקדש האמורה, וכהוראת רבנו הזקן, קביעות בזמן ובעיקר - קביעות 

בנפש.

שעי"ז פועלים הקביעות גם בהמושפעים והמחונכים - וקבוע - לא בטיל.

ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה גדולה, ובאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ועד לנחלה בלי 

מצרים.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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ה'תשע"ב שבט ה' ראשון יום בירור חזקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ú÷æça ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦§¤§©

eìlä ïéìèìhnäL íéãò òáBzä àéáäL ét ìò óà ,Bãé úçz ïäL äæ¤¤¥©©¨©©¦¤¥¦©¥©¥¦¤©¦©§§¦©¨

.Bì ïéòeãé§¦

זו? חזקה של משמעותה מהי

האזל' אדם(ה"ז)ה'אבן שביד מה שכל זו, שחזקה מסביר

את שמבררת חזקה כלומר, בירור. חזקת היא שלו, הוא

שלו. הם בהם מחזיק שאדם החפצים כלל בדרך כי המציאות,

להוציא כדי 'מיגו' אומרים שלא הזו, בהנחה בטוחים כה ואנו

מחברו ש"המוציא היסוד עיקרון מתוך נובע שכוחה זו, מחזקה

ביותר גבוהה הסתברות יש בחפץ, מחזיק כשאדם הראיה". עליו

מוטלת ההוכחה חובת – כך על לערער והמבקש שלו שהחפץ

עליו.

ביהודה' ה'נודע כתב זה לז)מעין סימן אבהע"ז אדם(מהדו"ק לגבי

לשפוט אם אך לזיהוי, ניתנת בלתי אדם גופת ומצאו שנעלם

להתיר האם דנו והפוסקים הנעדר, שזהו בוודאי הבגדים לפי

שתחת דבר כל אם כי הבגדים, פי על זיהוי לפי מעגינותה אשה

עליו, ונמצא פלוני של שהיה דבר כל גם שלו, הוא אדם יד

פלוני. שהוא מוכיח

מה דכל אלימתא, חזקה "זו ביהודה': ה'נודע כך על וכתב

מיגו... נגד אפילו מהני זו וחזקה שלו הוא אדם אצל שנמצא

שנמצא מה כל [של] זו, שחזקה לומר נראה הסברא מצד ומעתה

איש, אשת מחזקת יותר] [חזק טפי אלים שלו], [הוא אדם אצל

מועילה לא איש אשת וחזקת ממיגו... עדיפה זו חזקה שהרי

." מיגו... במקום

חזקת אחד מצד סותרות: חזקות שתי בפנינו עומדות כלומר,

שלו", אדם יד שתחת דבר "כל חזקת שני ומצד איש אשת

מחזקת חלשה איש אשת שחזקת מוכיח ביהודה' וה'נודע

ואילו מיגו, כנגד מועילה מטלטלין שחזקת כיון מטלטלין,

המטלטלין חזקת ולכן מיגו, כנגד מועילה אינו איש אשת חזקת

להינשא. העגונה את להתיר ונוכל גוברת

ה'תשע"ב שבט ו' שני יום בקרקעות שנים שלש חזקת

:· ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ,ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰íéãò àéáä íà¦¥¦¥¦

ìL ò÷ø÷ úBøt ìëàLãéa dúBà ïéãéîòî .. úBôeöø íéðL L ¤¨©¥©§©¨¨¦§©£¦¦¨§©

ì Bì íéøîBàL éðtî ..ïáeàøàlL ïòBè äzà úîà íà :ïBòîL §¥¦§¥¤§¦§¦§¦¡¤©¨¥¤Ÿ

.Eò÷ø÷a äðL øçà äðL LnzLî äæ äéä äîì ,zúð àìå zøëî̈©§¨§Ÿ¨©¨¨¨¨¨¤¦§©¥¨¨©©¨¨§©§¨£

הרמב"ם ומבאר מוסיף ד)ולהלן שלש(בהלכה שבתוך מפני :

לך נתן או לך שמכר הדבר אמת אם למערער: אומרים השנים

בשטר נזהר אדם אין אבל שלך? בשטר נזהרת לא למה במתנה

שוב – בו ממחה אדם שאין שרואה וכיון שנים, שלש עד אלא

נזהר. אינו

שתיקת הוא שנים שלש לחזקת הטעם עיקר זה ולפי

ולא הואיל לו אומרים מיחה שלא ומאחר מיחה, שלא המערער

ששתקת כיון שמכרת לדבר ורגלים עצמך, על הפסדת מחית

מחית. ולא

הוא דין מיחה, לא שהמערער כיון כי כתב, והריטב"א

שלש שבתוך אלא שנים, שלש בתוך אף ראיה החזקה שתהיה

אבל שטרך, הראה לו טוען שהמערער רעועה, חזקתו שנים

החזקה. נתקיימה בשטרו, נזהר אדם שאין שלש, לאחר

ראשונים כ"הויש סק"ב קמ סי' החושן הקצות ולדעת ב. יז, כתובות (רש"י

הרמב"ם) דעת יותרגם בשטרו נזהר אדם שאין מאחר כי שאומרים

שלש שמשאכלה בקרקע למחזיק חכמים תיקנו שנים, משלש

השטר. ממני ואבד לקחתיה לומר נאמן ערעור בלא שנים

נזהר אדם שאין מאחר שלש, בתוך למחות חייב והמערער

מכך יותר תלמודיתבשטרו קרקעות)(אנצ. חזקת .ערך

ה'תשע"ב שבט ז' שלישי יום העדים? מצטרפים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰dìëàL ãçàä ãéòä¥¦¨¤¨¤£¨¨

äiðL dìëàL ãéòî éðMäå ,úéLéîçå úéLéìL äðBLàø äðL äæ¤¨¨¦¨§¦¦©£¦¦§©¥¦¥¦¤£¨¨§¦¨

äæ da ãéònL äðMaL ;úôøèöî ïúeãò ïéà Z úéMLå úéòéáøe§¦¦§¦¦¥¥¨¦§¨¤¤¤©¨¨¤¥¦¨¤

.äæ da ãéòä àìŸ¥¦¨¤

את זה מכחישים העדים כאשר דווקא שמדובר אומרים יש

שלישית ראשונה שנה שאכלה מעיד שהאחד היינו זה,

שדות בעלי (כדרך הוביר ושישית ורביעית ובשניה וחמישית,

יבול תתן השדה הבאה שבשנה כדי שנה של הפסקה שעושים

רביעית בשניה שאכלה שאומר השני את ומכחיש מוגדל),

מעיד אחד שכל אלא זה את זה מכחישים אינם אם אך ושישית,

מצטרפת עדותם אחרות, שנים ב)על נו, ב"ב אלא ד"ה .(תוספות

הטור קמה)אך סי' מהם(חו"מ אחד אף כי חזקה, זו שאין כתב

ראשונה על מעיד אחד אם ורק רצופות, שנים ג' על מעיד אינו

הרי ושישית, חמישית רביעית על מעיד והשני ושלישית שניה

חזקה. זו

עצמו הטור מדברי כך על קשה סי"ב)ולכאורה קמ שאפילו(סי' ,

מצטרפת, עדותם נפרדות שנים שש על מעידים עדים ששה אם

שנים שלוש על מעיד מהם אחד שכל עדים שני היו כאילו

על המעיד עד שאותו בכך החיסרון מה כן ואם רצופות,

מששה יגרע ובמה והחמישית השלישית על גם מעיד הראשונה

מצטרפת? שעדותם נפרדים עדים

המשפט' ב'נתיבות סק"ב)ומבאר קמה :(סי'

יתכן אם שאף משום ממון להוצאת מצטרפים עדים שני

כאשר ולכן משקרים. ששנים להניח סבירות אין משקר, שאחד

נניח אם כי מתקבלת, עדותם דבר אותו על מעידים שניהם

משקרים. שניהם הרי אירע לא שהדבר

על מעיד והשני ג' ב' א' שנים על מעיד אחד כאשר ולכן

דברי רק נקבל אם אפילו כי מצטרפת, עדותם ו' ה' ד' שנים
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שכל עדים בששה וכן רצופות. שנים שלוש כאן יש מהם אחד

שלוש כלל החזיק שלא לומר יתכן לא אחת, שנה על מעיד אחד

באחד אבל שקר, העיד אחד מעד יותר כן אם כי רצופות שנים

יתכן אם גם ו', ד' ב' שנים על והשני ה' ג' א' שנים על מעיד

השני עדות אם אפילו כי חזקה, כאן אין כבר משקר מהם שאחד

עדותם אין זה ובמקרה רצופות, שאינן שנים ג' כאן יש נכונה

מצטרפת.

ה'תשע"ב שבט ח' רביעי יום הנאה באיסורי ירושה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰éî :àeä Ck úBìçð øãñ¥¤§¨¨¦

.ìkì ïéîãB÷ íäå ,åéða eäeLøéé Z únL¤¥¦¨¨¨§¥§¦©Ÿ

בירושה? עוברים הנאה איסורי האם

הרשב"א א)לדעת פה, וכל(נדרים הנאה איסורי על בעלות אין

הר"ן אך כרחם. בעל מהבעלים אותם לקחת יכול אאדם מז, (שם

והוי) הנאהד"ה המודר ולכן, הנאה, איסורי על בעלות שיש סובר

חובו ובעלי בהם, זוכה – בירושה לו שנפלו מסוימים מנכסים

אלו. מנכסים חובם ולפרוע לבוא יכולים

והשאיר חצות אחר פסח בערב שמת במי דנו והאחרונים

לבערו: יורשיו חייבים האם – ביערו ולא ביטלו שלא חמץ

יעקב' סק"ב)ה'חק תלה סי' חייבים(או"ח היורשים שאין כתב

נאסר שכבר כיוון לבערו ש"טוב (אלא הדין מעיקר לבערו

והביעור). הבדיקה על לברך אין אך לקיימו", להם ולמה בהנאה

ביהודה' ה'נודע כתב כ)וכן סי' מהדו"ק איסורו(או"ח בזמן שחמץ ,

הוא כאילו הכתוב ו'בלezeyxaעשהו יראה' ב'בל עליו לעבור

אינו אבל להםelyימצא', אין הנאה איסורי ולדעתם, להורישו.

ירושה. דין בהם שייך לא ולכן בעלות, זכות בהם ואין דמים

הזקן אדמו"ר לדעת ב)אך קו"א תלה סי' היורשיםחייבי(או"ח ם

בהנאה, האסור בדבר גם ירושה דין יש כי התורה, מן לבערו

ממון. אינו אם גם

ערוך ושולחן בטור המובא מדין לדבר סע'וראיה רסז סי' (יור"ד

:ס"ד)

מת ואם שחרור. גט לו לכתוב צריך כנעני עבד המפקיר

כי שחרור, גט לו לכתוב יורשיו צריכים שישחררו, קודם האדון

יש עדיין הפקירו, שהרי הממוני הקנין זה מעבד שנפקע אף

שחרור גט ידי על רק שנפקע האיסור קנין את קדושיןעליו (ראה

ב) איןיז, שבעבד כשם לבנו, איסור להוריש יכול שאדם מכאן .

בעלות ללא גם איסור קנין דין בו יש אך ממונית בעלות

ממונית.

מילואים' ה'אבני ב)גם הע' סק"ה צה שיורש(סי' בפשיטות נקט

צריכה אינה ירושה וההסבר: עליו. האסור בדבר זוכה התורה מן

המוריש. במקום נכנס היורש כי מאליה, באה והיא קנין

ה'תשע"ב שבט ט' חמישי יום היורש מי ספק

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰ìL äúäL àlL äîáéäL §¨¨¤Ÿ¨£¨§¨

äòáL ïa Bà ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ,ïa äãìéå ...íéLãç¢¨¦§¨§¨¥§¥¨©¦¤¦§¨¨¦¤¦§¨

éáà éñëð úà Løéàå éðà únä ïa ànL :øîBà ÷ôqä äæ ,ïBøçàì̈©£¤©¨¥¥¤¨¤©¥£¦§¦©¤¦§¥¨¦

Eì ïéàå ,íaéì äéeàø Enàå ,äzà éða ànL :øîBà íáiäå ...ïlkª¨§©¨¨¥¤¨§¦©¨§¦§§¨§©¥§¥§

.äåLa ïé÷ìBç ... íeìk éçà éñëða§¦§¥¨¦§§¦§¨¤

הרא"ש סי"ח)והקשה פ"ד היבם(יבמות והרי חולקים, למה :

יורשו הוא היבום ללא גם כי אחיו, בהיותו המת בנכסי מוחזק

להוציא יכול הספק ואין יורש ספק אלא אינו הבן ואילו בוודאי,

הוודאי? מידי

והיבם) המת של (אביהם שהסבא במקרה מדובר ותירץ:

יכול והיבם היבם), האח (ולא המת בנו את היורש והוא בחיים

יותר מוחזק הוא אין ובו הייבום מכח רק אחיו בנכסי לזכות

הסבא כאשר אבל וחולקין. בספק המוטל ממון זהו ולכן מהבן,

המת. אחיו נכסי כל את יורש היבם אכן בחיים אינו

ולא המת בנכסי חולקין והיבם שהבן כתב כאן הרמב"ם אבל

זהו בחיים אינו הסבא אם שגם ומשמע הסבא, לגבי דבר הזכיר

של וודאי יורש נחשב היבם אין ומדוע בספק. המוטל ממון

הירושה בכל וזוכה משנה)אחיו ?(לחם

המהרש"א והגמרא)ומבאר ד"ה ב, לז, :(יבמות

שהרי וודאי, יורש נחשב היבם אין בחיים אינו כשהסבא גם

את יורש האב (כי הסבא ולא המת את היורש הוא הבן לטענת

שהבן להוכיח צריך הסבא כן ואם זרע), לבן אין אם רק בנו

חולקים ספק שהדבר וכיון היבם, אחיו זרע אלא המת זרע אינו

ד) ס"ק קס"ג סי' אה"ע שמואל הבית .(וכ"כ

ראם' שם)וה'קרני המהרש"א שכאשר(על הרא"ש, בשיטת מצדד

ירש היבם כי אחיו של כיורשו היבם מוחזק בחיים אינו הסבא

שלא כיון ואדרבה, בדבר. ספק שהתעורר קודם שמת מיד אותו

ואחיו בן הניח לא שהמת מסתבר היבמה, של העובר הוכר

אין כך, על ומערער בא היבם שבן וכעת כיורשו, הוחזק

היבם. מחזקת מוציאים

ה'תשע"ב שבט י' שישי יום למיתה? חוששים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰ïéãéøBî ïéà :íéîëç eøîàå§¨§£¨¦¥¦¦

LéìL eàöîðå ,äð÷fä äúî ànL Z íéñëpì äøàLpä úaä Bæ©©©¦§¨¨©§¨¦¤¨¥¨©§¥¨§¦§§§¦

.ïè÷ éñëðì áBø÷ ïéãéøBî ïéàå ,ïèwì elà íéñëð§¨¦¥©¨¨§¥¦¦¨§¦§¥¨¨

זקן, או חולה הבעל היה אם אפילו שליח, ביד גט השולח

בינתיים שמא חוששים ואין לאישה הגט את לתת השליח יכול

חזקתו על אותו מעמידים שמת נודע שלא זמן כל כי הבעל, מת

היםהקו למדינת בעלה שהלך כהן אשת וכן חי. שהוא דמת

בעלה מת שמא חוששת ואינה בתרומה לאכול כח,רשאית (גיטין

.א)

ואין הסבתא שמתה לחשוש יש כאן מדוע קשה: זה ולפי

חיים? חזקת על מסתמכים

התוספות דלמא)ותירצו ד"ה ב לט, חכמים(ב"מ הקילו גט לגבי :
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הרי שגירש קודם מת אם כי חיים, בחזקת הבעל את להעמיד

וכן שתתייבם, עד העולם לכל נאסרת האישה בנים לו אין אם

יתומים בנכסי אך בתרומה, לאכול שתוכל האשה לטובת הקילו

הזקנה, מתה שמא חששו ולכן התורה, דיני משאר יותר החמירו

קטן. לנכסי קרוב להוריד ואין

כיון למיתה יותר לחשוש יש שנשבו שכיון תירצו, ועוד

בשבי. אותם שמייסרים

שם)והרמב"ן חוששים(גיטין אין התורה דיני כל לגבי תירץ:

הקרוב את להוריד כגון דין, לבית הנוגעים בעניינים אך למיתה

האפשרויות, לכל ולחשוש לדקדק דין בית על השבוי, לנכסי

חיים. חזקת על סומכים אין ולכן

הגמרא דברי לפי מתרצים, שם)ויש לחשוש(גיטין שאין שאף

ימות שמא לחשוש יש העתיד לגבי הוא הדיון כאשר למיתה,

אין ולכן לעולם. ימות שלא משמעה אין חיים חזקת שהרי

לא עדיין כשהקטן כך, אחר תמות שמא לנכסיה קרוב להוריד

קטן. בנכסי מוחזק הקרוב ויהיה הגדיל,

(my n"a ,dgny xi`n 'x iyecg)

ה'תשע"ב שבט י"א קודש שבת האחים גדול

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰LáBì äéäL ïéçàä ìBãb§¨©¦¤¨¨¥

eéäiL éãk epnî äàðä íéçàì Lé íà ,íéàð ïéLeaìî äqkúîe¦§©¤©§¦¨¦¦¥¨©¦£¨¨¦¤§¥¤¦§

.úéaä úñéôzî LáBì äæ éøä Z ïéòîLð åéøáã§¨¨¦§¨¦£¥¤¥¦§¦©©©¦

דווקא (לאו שבהם והגדול האחים, לכל ירושה נפלה אם

ב"ק מאירי ראה – פיו על מתנהלים הבית שעסקי מי אלא בגיל,

מה בירושה, שנפלו הנכסים חשבון על נאים בגדים לבש ב) יא,

לבוש שהוא מכך האחים לשאר תועלת יש שהרי עשוי שעשה

דבריו יפה לבוש וכשהוא אביהם, במקום הוא עומד שהרי יפה

בשווה). חולקים האחים שאר (אבל נשמעים יותר

זה: דין במשמעות ראשונים ונחלקו

שאם היינו עשה", שעשה "מה בדיעבד רק אחת, דעה לפי

לכתחילה אבל הבגדים, דמי את להחזיר צריך אינו עשה כבר

אחיו בממון יזלזל ואל הבית, מתפיסת מתלבש ב"באינו (רשב"ם

א) .קלט,

חשבון על להתלבש רשאי האחים גדול השנייה, הדעה ולפי

רשאי הוא שגם מאפוטרופוס גרוע ואינו מלכתחילה הנכסים

"מה בלשון ההיתר את נתנו וחכמים לכתחילה. כך לעשות

על שהתלבשו האחים שאר כי בדיעבד שמשמעו עשה" שעשה

בדיעבד. גם להחזיר חייבים הירושה חשבון

ערוך' ה'שלחן ב)וכתב רפו, "הרי(חו"מ הרמב"ם לשון שמדיוק

זאת לעשות רשאי האחים גדול לדעתו שגם משמע לובש" זה

להחזיר צריך אינו עשה שאם רק ולא שם.לכתחילה, ב"ב (רא"ש

רפו). סי' חו"מ ושו"ע טור

(mig`d lecb jxr zicenlz dictelwivp`)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iyily meil)

oi`y ,miyy oae mixyr oae yng oa `edyk dpzyny mc` ly
ly ezcil onfn zrl zrn `l` ,mlerd zepy oipn xg` dfa mikled

e .mc` eze`ïôBc àöBéc ïé÷øôì ,øîà óñBé áøxen`d oiprl - ©¥¨©§¦§¦§¥¤
dpy dxyr mizy oa cliy ,(:dn) dcp zkqna ,otec `vei wxta
in myl mircei m`y ,miwcap mdixcp dpy dxyr zg` za dclie
mdixcp dxyr mizy zae dxyr yly oae ,milg mdixcp excp
oa ly mdizepya miielzd mitqep miax mipic my exn`p oke .miniiw
zrl zrn `l` ,mlerd zepy oipn xg` mikled oi` mlek iable ,zae

.mzcil onfn
:zwelgn o`k yi m`d zxxan `xnbd,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

eúéâéìt éîmipen oi` oikxra jixacly ,miwleg axe dz` m`d - ¦¨¦¦
`vei wxta exn`py mipica ax ixacl eli`e ,zrl zrn mipyd z`

.zrl zrn mipyd z` mipen oi` otec
déì øîà,iia`l sqei axàì`l` ,miwleg ep` oi` -éøîà àðà ¨©¥Ÿ£¨©§¦

àãç øîà àeäå ,àãçz` mipen eiably cg` oic izxn` ip` - £¨§¨©£¨
zrn mipyd z` mipen eiably xg` oic xn` axe ,zrl zrn mipyd

.exiag ixacl dcen cg` lk j` ,zrl
:`xnbd z`f dgikenàøazñî énð éëä,xnel xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
.zwelgn o`k oi`yéâéìt Czòc à÷ìñ éàcjzrca dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨§¦¦

e ,miwleg mdy xneløîàc ïàîzae oa ly mdizepyy xn`y axe - ©§¨©

zrl zrn odøîà àì ,ïéëøòìzrn zrn odyìmipicd oipr ©£¨¦Ÿ¨©§
wxta mixen`d.ïôBc àöBé,dyw jk m`áø øîàäåax ixde - ¥¤§¨¨©©

,(:fn my) otec `vei wxta xn` envrà÷øét dleëa àúëìéä- ¦§§¨§¨¦§¨
od zade oad zepyy df wxta mixen`d mipicd lka dklddyúòî¥¥

.úòì§¥
mipey mipic ipy sqei axe ax ehwp zn`a recn zxxan `xnbd

:'zaaye oaay' xe`iaaøîàc ïàîì ,àlàåzpeeky xn`y ,axl - §¤¨§©§¨©
`ziixadøîà àì àîòè éàî ,ïéëøòìdzpeekyìmipicd oipr ©£¨¦©©£¨Ÿ¨©§

wxta mixen`d,ïôBc àöBéeidiy jxev yiy my mb xaeq `ed ixde ¥¤
mipyd z` yxtl axl xazqd :`xnbd daiyn .zrl zrn mipnfd

'zaaye oaay'ðäc àéîecCzexkfend mipyd x`yl dneca - §¨§¨¨
,`ziixaaðä äîðä óà ,àáéúëc Càáéúëc Cx`yy myk - ©¨¨¦§¦¨©¨¨¦§¦¨

,dxeza zeaezk `ziixaa zexkfend mipyd'zaaye oaay' mipy s`
otec `vei wxtay mipyd oky ,oikxr oiprl epiide ,dxeza zeaezk

.dxeza yexita zeaezk opi`
:zx`ane `xnbd dkiynnCãéàåmipyd x`an epi` ,sqei axe - §¦¨

c oeik ,oikxr oiprl 'zaaye oaay'àáéúëc Czòc à÷ìñ éàm` - ¦¨§¨©§¨¦§¦¨
xnelk ,dxeza zeaezkd mipya `ziixad z` x`al jzrca dlrz

,`ziixad oeyl dywz ok m` ,oikxraéàädni`znd oeyld ike - ©
`id,'úaaLå ïaaL'¤©¥§¤©©
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הרי שגירש קודם מת אם כי חיים, בחזקת הבעל את להעמיד

וכן שתתייבם, עד העולם לכל נאסרת האישה בנים לו אין אם

יתומים בנכסי אך בתרומה, לאכול שתוכל האשה לטובת הקילו

הזקנה, מתה שמא חששו ולכן התורה, דיני משאר יותר החמירו

קטן. לנכסי קרוב להוריד ואין

כיון למיתה יותר לחשוש יש שנשבו שכיון תירצו, ועוד

בשבי. אותם שמייסרים

שם)והרמב"ן חוששים(גיטין אין התורה דיני כל לגבי תירץ:

הקרוב את להוריד כגון דין, לבית הנוגעים בעניינים אך למיתה

האפשרויות, לכל ולחשוש לדקדק דין בית על השבוי, לנכסי

חיים. חזקת על סומכים אין ולכן

הגמרא דברי לפי מתרצים, שם)ויש לחשוש(גיטין שאין שאף

ימות שמא לחשוש יש העתיד לגבי הוא הדיון כאשר למיתה,

אין ולכן לעולם. ימות שלא משמעה אין חיים חזקת שהרי

לא עדיין כשהקטן כך, אחר תמות שמא לנכסיה קרוב להוריד

קטן. בנכסי מוחזק הקרוב ויהיה הגדיל,

(my n"a ,dgny xi`n 'x iyecg)

ה'תשע"ב שבט י"א קודש שבת האחים גדול

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰LáBì äéäL ïéçàä ìBãb§¨©¦¤¨¨¥

eéäiL éãk epnî äàðä íéçàì Lé íà ,íéàð ïéLeaìî äqkúîe¦§©¤©§¦¨¦¦¥¨©¦£¨¨¦¤§¥¤¦§

.úéaä úñéôzî LáBì äæ éøä Z ïéòîLð åéøáã§¨¨¦§¨¦£¥¤¥¦§¦©©©¦

דווקא (לאו שבהם והגדול האחים, לכל ירושה נפלה אם

ב"ק מאירי ראה – פיו על מתנהלים הבית שעסקי מי אלא בגיל,

מה בירושה, שנפלו הנכסים חשבון על נאים בגדים לבש ב) יא,

לבוש שהוא מכך האחים לשאר תועלת יש שהרי עשוי שעשה

דבריו יפה לבוש וכשהוא אביהם, במקום הוא עומד שהרי יפה

בשווה). חולקים האחים שאר (אבל נשמעים יותר

זה: דין במשמעות ראשונים ונחלקו

שאם היינו עשה", שעשה "מה בדיעבד רק אחת, דעה לפי

לכתחילה אבל הבגדים, דמי את להחזיר צריך אינו עשה כבר

אחיו בממון יזלזל ואל הבית, מתפיסת מתלבש ב"באינו (רשב"ם

א) .קלט,

חשבון על להתלבש רשאי האחים גדול השנייה, הדעה ולפי

רשאי הוא שגם מאפוטרופוס גרוע ואינו מלכתחילה הנכסים

"מה בלשון ההיתר את נתנו וחכמים לכתחילה. כך לעשות

על שהתלבשו האחים שאר כי בדיעבד שמשמעו עשה" שעשה

בדיעבד. גם להחזיר חייבים הירושה חשבון

ערוך' ה'שלחן ב)וכתב רפו, "הרי(חו"מ הרמב"ם לשון שמדיוק

זאת לעשות רשאי האחים גדול לדעתו שגם משמע לובש" זה

להחזיר צריך אינו עשה שאם רק ולא שם.לכתחילה, ב"ב (רא"ש

רפו). סי' חו"מ ושו"ע טור

(mig`d lecb jxr zicenlz dictelwivp`)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iyily meil)

oi`y ,miyy oae mixyr oae yng oa `edyk dpzyny mc` ly
ly ezcil onfn zrl zrn `l` ,mlerd zepy oipn xg` dfa mikled

e .mc` eze`ïôBc àöBéc ïé÷øôì ,øîà óñBé áøxen`d oiprl - ©¥¨©§¦§¦§¥¤
dpy dxyr mizy oa cliy ,(:dn) dcp zkqna ,otec `vei wxta
in myl mircei m`y ,miwcap mdixcp dpy dxyr zg` za dclie
mdixcp dxyr mizy zae dxyr yly oae ,milg mdixcp excp
oa ly mdizepya miielzd mitqep miax mipic my exn`p oke .miniiw
zrl zrn `l` ,mlerd zepy oipn xg` mikled oi` mlek iable ,zae

.mzcil onfn
:zwelgn o`k yi m`d zxxan `xnbd,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

eúéâéìt éîmipen oi` oikxra jixacly ,miwleg axe dz` m`d - ¦¨¦¦
`vei wxta exn`py mipica ax ixacl eli`e ,zrl zrn mipyd z`

.zrl zrn mipyd z` mipen oi` otec
déì øîà,iia`l sqei axàì`l` ,miwleg ep` oi` -éøîà àðà ¨©¥Ÿ£¨©§¦

àãç øîà àeäå ,àãçz` mipen eiably cg` oic izxn` ip` - £¨§¨©£¨
zrn mipyd z` mipen eiably xg` oic xn` axe ,zrl zrn mipyd

.exiag ixacl dcen cg` lk j` ,zrl
:`xnbd z`f dgikenàøazñî énð éëä,xnel xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
.zwelgn o`k oi`yéâéìt Czòc à÷ìñ éàcjzrca dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨§¦¦

e ,miwleg mdy xneløîàc ïàîzae oa ly mdizepyy xn`y axe - ©§¨©

zrl zrn odøîà àì ,ïéëøòìzrn zrn odyìmipicd oipr ©£¨¦Ÿ¨©§
wxta mixen`d.ïôBc àöBé,dyw jk m`áø øîàäåax ixde - ¥¤§¨¨©©

,(:fn my) otec `vei wxta xn` envrà÷øét dleëa àúëìéä- ¦§§¨§¨¦§¨
od zade oad zepyy df wxta mixen`d mipicd lka dklddyúòî¥¥

.úòì§¥
mipey mipic ipy sqei axe ax ehwp zn`a recn zxxan `xnbd

:'zaaye oaay' xe`iaaøîàc ïàîì ,àlàåzpeeky xn`y ,axl - §¤¨§©§¨©
`ziixadøîà àì àîòè éàî ,ïéëøòìdzpeekyìmipicd oipr ©£¨¦©©£¨Ÿ¨©§

wxta mixen`d,ïôBc àöBéeidiy jxev yiy my mb xaeq `ed ixde ¥¤
mipyd z` yxtl axl xazqd :`xnbd daiyn .zrl zrn mipnfd

'zaaye oaay'ðäc àéîecCzexkfend mipyd x`yl dneca - §¨§¨¨
,`ziixaaðä äîðä óà ,àáéúëc Càáéúëc Cx`yy myk - ©¨¨¦§¦¨©¨¨¦§¦¨

,dxeza zeaezk `ziixaa zexkfend mipyd'zaaye oaay' mipy s`
otec `vei wxtay mipyd oky ,oikxr oiprl epiide ,dxeza zeaezk

.dxeza yexita zeaezk opi`
:zx`ane `xnbd dkiynnCãéàåmipyd x`an epi` ,sqei axe - §¦¨

c oeik ,oikxr oiprl 'zaaye oaay'àáéúëc Czòc à÷ìñ éàm` - ¦¨§¨©§¨¦§¦¨
xnelk ,dxeza zeaezkd mipya `ziixad z` x`al jzrca dlrz

,`ziixad oeyl dywz ok m` ,oikxraéàädni`znd oeyld ike - ©
`id,'úaaLå ïaaL'¤©¥§¤©©
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום שלישי עח' ב



orhpeצח oreh zekld - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd hay `"iÎ'd -

ה'תשע"ב שבט ה' ראשון יום

orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨
ׁשביעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

להן‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה
הֹודיה אּתם2ּבדר אמר: ׁשּלא ּפי על אף ּׂשיחה, דר לא , ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עדּות זה הרי - עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹו3עדי, . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
לֹו ׁשֹומעין אין - מעֹולם דברים היּו לא אמר: אם ,4ּבּדין, ְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

נׁשּבע - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ואמר5ּומׁשּלם הֹואיל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הֹודיה להּׂשּביע6ּדר ׁשּלא ואמר: העדים אּלּו ּכׁשּבאּו טען . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכׁשהֹודה ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן - הֹודיתי עצמי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאת
ּכדי ולֹומר: לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבפניהם

הֹודיתי עׁשיר ׁשאיני ׁשּנתן7להראֹות טען אם אבל נאמן8; - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּסת. ְְִֵֶָונׁשּבע

הּמֹודה·. מׁשּט9ּכל ולֹומר: לחזר יכֹול אינֹו - ׁשנים הּבפני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשלׁשה ּבפני הֹודה אם לֹומר צרי ואין ּבֹו, אבל10הייתי , ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

- הֹודיה ּבדר האֹומר ׁשּכל ּפיו. ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּיבין
ּכֹותבין אין אבל עדי. אּתם ּכאֹומר: זה ּכן11הרי אם אּלא , ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

לֹו ּותנּו וחתמּו ּכתבּו להם: ּבֹו12אמר להּמל ּוצריכין .13, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו לֹו,14ּכמֹו ׁשּׁשלחּו אחר ּדין ּבבית הֹודה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּיתּבאר ּדין15ּכמֹו ּבית ׁשּיהיּו והּוא ּכֹותבין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ׁשניהם16מּכירין איׁש17את לחּיב ׁשניהם יערימּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ֵַאחר.

ּדין‚. ּבּמקֹום18ּבית מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
לפניהם וקבל הּתֹובע ּובא להן, ׁשליח19הּקבּוע וׁשלחּו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ונֹותנין ּכֹותבין אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאצל
אפּלּו לֹו, ׁשלחּו ולא קבּועין היּו לא אם אבל ּדינֹו. ְְְְֲֲִִִִַַָָָֹֹלבעל
הוּו להן: ואמר ּבפניהן והֹודה הּׁשלׁשה והֹוׁשיב אֹותן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּבץ
- הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: הּתֹובע ּכ אחר ּובא ּדּינין, ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעלי

ּכֹותבין לֹו20אין יּתן ׁשּמא אֹותֹו21; ּתֹובע זה ונמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
אבל22ּבּׁשטר ּבמּטלטלין; אמּורים? ּדברים ּבּמה אם23. ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

ּבּקרקעֹות קנּו24הֹודה ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּבפני אפּלּו , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבים אּלּו הרי - ּותנּו ּכתבּו להם: אמר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמּידֹו
ׁשנּיה ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו יּתן ׁשּמא לחׁש ּכאן .25ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הֹודיה„. לנּו27ׁשּיצא26ׁשטר אמר ּבֹו: ּכתּוב היה ולא , ְְֶַַָָָָָָָָָֹ
ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; זה הרי - לֹו ּותנּו וחתמּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָּכתבּו
היה נֹותנין. היּו לא - ּותנּו וחתמּו ּכתבּו להם: אמר ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הישבע1) או לו תן צא ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב ודין הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא בפניכם.2)לו מודה הריני שאמר כשאמר3)כגון,

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד עליהם הטיל שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין עדי משטה4)אתם לומר נאמן ואינו
בך. כתב,5)הייתי כט. סנהדרין הגדול בהמאור (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים ששניים מקום שכל הכלל, לפי

פא). סימן משפט חושן טור ראה כלום. אינו בהודאה אחד "הוא6)שעד שם: בסנהדרין מנהשנינו לפלוני חייב שהוא לנו אמר
ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו "שאמר שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד כלום אמר לא ...

אתם שיאמר צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא שאמרו ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר" עדים".
ובכסף הלוי. מאיר רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה דרך אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי".

שם). (ראה ג פרק סנהדרין מירושלמי זה לדין הוכחה מביא בפני7)משנה שלא כשהודה רק מתקבלת להשביע שלא טענת
משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו ממה זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה. כשתבעו לא אבל התובע,
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם, היורשים מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום מיתה, בשעת
"וכן ח: הלכה הקודם בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף משנה (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
עצמי את להשביע שלא או וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר - בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר
משטה לטוען רק ונמשכת האומר" "וכן בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי

בלבד). מעולם" דברים היו "לא הקודמת.9)פרעתי.8)או בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם הודאה.11)שלושה שטר
כט:12) למסור.13)שם אם הלווה את שנית לשאול צריכים שכתבו א.14)אחר הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק
הבאה.15) קסז:16)בהלכה בתרא בבא המלוה.17)משנה את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר לא והלווה. המלוה

פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה ג.ראה הלכה שם.18)כ"ד משלם.19)סנהדרין ואינו כסף לפלוני שהלווה התלונן
מר20) המתחיל דיבור שם בתוספות כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף, שם הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר הלכתא "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו של (בפירושו חננאל. רבינו בשם
אשי"). רב בר כמר לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם: ובהגהה אשי)" שלא21)רב הלווה לו ישלם שמא

אינו22)בעדים. יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית בפני כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא
הכתיבה. ידי על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון שקרקע24)שם.23)נאמן לתובע והודה בקרקע מוחזק היה

שם). (רש"י התובע של רכושו הוא מסויימת.25)זה שדה חלקת תבעו בו27)שם.26)שהרי וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית בפני הייתה שההודאה

orhpe oreh zekld - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכתּוב אין אם ּדין, ּבית ּבפנינּו ּפלֹוני הֹודה ּבּׁשטר: ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּכתּוב
מּכללן ׁשּׁשֹומעין דברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ׁשלׁשה28ּבֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָ

ּבׁשנים ׁשההֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדין ּבבית ׁשטר29הֹודיה דין ּבֹו ּדנין אין ּולפיכ ,30. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ּבארנּו‰. -31ּכבר ּדין ּבבית עדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשהֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבׁשטר הּכתּובה לבעל32ּכמלוה ונֹותנין ּכֹותבין ּולפיכ , ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ

עד33ּדינֹו הּדין את קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו והביאּוהּו, לּדין,34ׁשּׁשלחּו ׁשּבאּו ׁשנים אבל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ואמר ,ּביד לי מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
לּתן אּתה חּיב הּדּינין: ׁשאמרּו ּבין ּבידי, ל יׁש הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

ויצא35לֹו לֹו, ּתן צא ׁשאמרּו: ּבין ּפרעּתי36, -37ואמר: ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר38נאמן הּתֹובע אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמא39לּדּינים לֹו, ּכֹותבין אין - הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
וכן40ּפרעֹו ואמר:41. ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנׁשּבע אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - היּו42נׁשּבעּתי . ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ
לאֹותּה43העדים ּכפרן החזק - נׁשּבע ׁשּלא אֹותֹו מעידין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

לֹו ׁשּיֹודה עד נׁשּבעּתי, לֹומר לעֹולם נאמן ואינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָׁשבּועה,
ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ּדינֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבעל

.Âלֹו44ׁשנים ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, :45ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מעידים ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ותן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָצא

ּפרעֹו ממֹון46ׁשּלא לאֹותֹו ּכפרן החזק חּיב47- לֹו: אמרּו . ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻ

לֹו לּתן מעידין48אּתה ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מהן נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא עד49אֹותֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

דינֹו ׁשּפרעֹו50ׁשּיחקרּו וטען אחרת ּפעם חזר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה ּכׁשּיֹודה ׁשּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים עלי ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו

.51עדים ִֵ
.Êׁשהֹודה מנה,52מי הּתֹובע לזה חּיב ׁשאני ּדין: ּבבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי נזּכרּתי אמר: ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
ּפיהם על ועֹוּׂשין מֹועלת עדּות זה הרי - עדים ;53והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הכחיׁש לא מעֹולם54ׁשהרי לויתי לא ּכאֹומר: ואינֹו ,55. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ
.Áאחרת57לּטֹוען56יׁש טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

האחרֹונה. טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה58ואף על59לּטענה ואף . ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש - וחזר ּדין מּבית ׁשּיצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּיבֹואּו מאחר אבל עדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטענֹות
יכֹול אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעדים

לּטענה60להּׂשיאֹו אמתלא נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
עליה ּבמׁשמעּה61ׁשּסמ ויׁש הּטענה62, ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהם.28) להבין טועין".29)שיש דין לבית "חיישינן (ל.): שם -30)במסקנא לטעון הלווה ונאמן הלקוחות בו גובים אין
א.31)פרעתי. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א פרעתי.32)בפרק לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות מן למלוה,33)גובה

יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר ג.34)שהרי לשלם.35)בהלכה בפירוש עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36) הדין את עליו הדין.37)וקיבל בבית שחוייבתי יז.38)אחר מציעא בבבא זביד עימו.39)כרב הנתבע ואין
כאן.40) הרי"ף פסק מעידים41)וכן והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית שבועה לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן הוחזק - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר נשבע, שלא אותו
נאמן. - שבועה לאותה כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו האי42)במימרא רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי

שבועת שנשבע היסת אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת במחוייב אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
ראייה להביא צריכים - ונוטלים נשבעים אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד וכתב והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה.

הקודמת.43)שנשבעו. ההערה בתחילת שם.44)מבואר לנתבע.45)גמרא הדין מתחת46)בית ידם זזה שלא מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע ש47)יד שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן דין.ואינו בית ידי על את48)נית הודיעוהו
לו. תן ציווי: בלשון אמרו ולא שעה.49)הדין לפי הפירעון את ולדחות להשתמט זה,50)כוונתו במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו עליו הטילו ולא לאחר51)הואיל שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות לשיטתו רבינו
שם). הערות (ראה בעדים אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות זה,52)מתן לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא

משנה). (מגיד היא עצמו דמי.53)וסברת עדים כמאה דין בעל הודאת בזה אומרים אנו שהעידו54)ואין לפני בו חזר שהרי
[רבים55)העדים. לשלם. וחייב פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם בפרק שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

כולו, שפרעו מעידים ועדים מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו
דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא ולמה במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק
כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען אבל ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי לומר נאמן אינו - מעולם

מחצה]. רק שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ, משנה לא.57)רשאי.56)במגיד בתרא הסבר58)בבא
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה תחילה טען "והוא59)למה בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם בגמרא

באמתל צורך שאין מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא במעשהדיהיב כמו הראשונה טענתו והכחישו עדים כשבאו אלא א,
שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו לחזור יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא זמן כל אבל שם, בגמרא שהובא
עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק נאמרו שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת עם זהה רבינו ששיטת

השיאו).60) המתחיל דיבור לד: שם ותוספות אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו כרי"ף61)פירוש,
למעלה. של62)שהבאנו רכושם שהיא עדים ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא במעשה הקודמת. הטענה של

מאבותי. אותה ירשתי כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר: שהתכוון הראשון, ופירש דינו, בעל אבות



צט orhpe oreh zekld - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּכתּוב אין אם ּדין, ּבית ּבפנינּו ּפלֹוני הֹודה ּבּׁשטר: ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּכתּוב
מּכללן ׁשּׁשֹומעין דברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ׁשלׁשה28ּבֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָ

ּבׁשנים ׁשההֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדין ּבבית ׁשטר29הֹודיה דין ּבֹו ּדנין אין ּולפיכ ,30. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ּבארנּו‰. -31ּכבר ּדין ּבבית עדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשהֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבׁשטר הּכתּובה לבעל32ּכמלוה ונֹותנין ּכֹותבין ּולפיכ , ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ

עד33ּדינֹו הּדין את קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו והביאּוהּו, לּדין,34ׁשּׁשלחּו ׁשּבאּו ׁשנים אבל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ואמר ,ּביד לי מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
לּתן אּתה חּיב הּדּינין: ׁשאמרּו ּבין ּבידי, ל יׁש הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

ויצא35לֹו לֹו, ּתן צא ׁשאמרּו: ּבין ּפרעּתי36, -37ואמר: ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר38נאמן הּתֹובע אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמא39לּדּינים לֹו, ּכֹותבין אין - הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
וכן40ּפרעֹו ואמר:41. ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנׁשּבע אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - היּו42נׁשּבעּתי . ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ
לאֹותּה43העדים ּכפרן החזק - נׁשּבע ׁשּלא אֹותֹו מעידין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

לֹו ׁשּיֹודה עד נׁשּבעּתי, לֹומר לעֹולם נאמן ואינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָׁשבּועה,
ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ּדינֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבעל

.Âלֹו44ׁשנים ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, :45ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מעידים ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ותן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָצא

ּפרעֹו ממֹון46ׁשּלא לאֹותֹו ּכפרן החזק חּיב47- לֹו: אמרּו . ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻ

לֹו לּתן מעידין48אּתה ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מהן נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא עד49אֹותֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

דינֹו ׁשּפרעֹו50ׁשּיחקרּו וטען אחרת ּפעם חזר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה ּכׁשּיֹודה ׁשּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים עלי ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו

.51עדים ִֵ
.Êׁשהֹודה מנה,52מי הּתֹובע לזה חּיב ׁשאני ּדין: ּבבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי נזּכרּתי אמר: ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
ּפיהם על ועֹוּׂשין מֹועלת עדּות זה הרי - עדים ;53והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הכחיׁש לא מעֹולם54ׁשהרי לויתי לא ּכאֹומר: ואינֹו ,55. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ
.Áאחרת57לּטֹוען56יׁש טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

האחרֹונה. טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה58ואף על59לּטענה ואף . ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש - וחזר ּדין מּבית ׁשּיצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּיבֹואּו מאחר אבל עדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטענֹות
יכֹול אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעדים

לּטענה60להּׂשיאֹו אמתלא נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
עליה ּבמׁשמעּה61ׁשּסמ ויׁש הּטענה62, ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהם.28) להבין טועין".29)שיש דין לבית "חיישינן (ל.): שם -30)במסקנא לטעון הלווה ונאמן הלקוחות בו גובים אין
א.31)פרעתי. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א פרעתי.32)בפרק לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות מן למלוה,33)גובה

יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר ג.34)שהרי לשלם.35)בהלכה בפירוש עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36) הדין את עליו הדין.37)וקיבל בבית שחוייבתי יז.38)אחר מציעא בבבא זביד עימו.39)כרב הנתבע ואין
כאן.40) הרי"ף פסק מעידים41)וכן והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית שבועה לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן הוחזק - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר נשבע, שלא אותו
נאמן. - שבועה לאותה כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו האי42)במימרא רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי

שבועת שנשבע היסת אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת במחוייב אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
ראייה להביא צריכים - ונוטלים נשבעים אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד וכתב והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה.

הקודמת.43)שנשבעו. ההערה בתחילת שם.44)מבואר לנתבע.45)גמרא הדין מתחת46)בית ידם זזה שלא מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע ש47)יד שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן דין.ואינו בית ידי על את48)נית הודיעוהו
לו. תן ציווי: בלשון אמרו ולא שעה.49)הדין לפי הפירעון את ולדחות להשתמט זה,50)כוונתו במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו עליו הטילו ולא לאחר51)הואיל שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות לשיטתו רבינו
שם). הערות (ראה בעדים אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות זה,52)מתן לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא

משנה). (מגיד היא עצמו דמי.53)וסברת עדים כמאה דין בעל הודאת בזה אומרים אנו שהעידו54)ואין לפני בו חזר שהרי
[רבים55)העדים. לשלם. וחייב פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם בפרק שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

כולו, שפרעו מעידים ועדים מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו
דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא ולמה במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק
כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען אבל ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי לומר נאמן אינו - מעולם

מחצה]. רק שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ, משנה לא.57)רשאי.56)במגיד בתרא הסבר58)בבא
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה תחילה טען "והוא59)למה בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם בגמרא

באמתל צורך שאין מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא במעשהדיהיב כמו הראשונה טענתו והכחישו עדים כשבאו אלא א,
שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו לחזור יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא זמן כל אבל שם, בגמרא שהובא
עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק נאמרו שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת עם זהה רבינו ששיטת

השיאו).60) המתחיל דיבור לד: שם ותוספות אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו כרי"ף61)פירוש,
למעלה. של62)שהבאנו רכושם שהיא עדים ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא במעשה הקודמת. הטענה של

מאבותי. אותה ירשתי כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר: שהתכוון הראשון, ופירש דינו, בעל אבות



orhpeק oreh zekld - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ׁשּלא והּוא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאחרת.
אנׁשים ׁשּמא עדים; ׁשּבאּו אחר ולטען לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשקר ׁשל טענֹות לּמדּוהּו ּבזה.63רעים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפי‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהן זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל
ּכיצד? לֹו. ידּועין הּללּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשהביא
אֹו הּוא, ׁשּלי ּבית ׁשּבתֹו אֹו ׁשּביד זה ּכלי אֹו זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָּבגד
ׁשהן העדים והרי ,ל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהפקדּתיהּו
אּלא ּכי, לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי, מּקדם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹיֹודעין
נׁשּבע הּנתּבע זה הרי - ּבמּתנה לי נתּתֹו אֹו לי מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאּתה

ונפטר. ְְִֵֶָהּסת
דמיו,·. ּכדי עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹטען

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָונׁשּבע
להׁשאיל‚. עּׂשּויין ׁשאינן ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּודברים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּולהּׂשּכיר,
להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים אבל ּבהן; וכּיֹוצא סחֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹּולהּׂשּכיר,
ּבחזקת הן הרי - ּבעדים לֹו הּׂשּכירֹו ולא זה ּכלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַֹהׁשאילֹו
להׁשאיל העּׂשּוי ּכלי לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעליהן.
הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּולהּׂשּכיר,
ּׂשכּור, אֹו ׁשאּול ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ְְִֵֵֶַַַָָּתחת
אּתה ּבמּתנה, לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָוׁשמעֹון
ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמׁשּכנּתֹו
נֹוטל ראּובן הרי - ׁשמעֹון מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַהּסת
ליֹורׁש. ׁשּטֹוענין הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים: והֹורּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּכליֹו.

ּביד„. ועֹומד נראה זה ּכלי ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה
יׁש ּפלֹוני ּכלי לׁשמעֹון: ואמר טען ראּובן אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון;
ׁשהּוא עדים לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וּׂשכּור ּביד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָלי
לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָידּוע
ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר. הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבמּתנה
לֹומר: נאמן ּכלּום, ּבידי ואין מעֹולם דברים היּו לא ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹלֹומר:

לי. מכרּתֹו ואּתה אצלי ְְְְְִִֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
הּכלי‰. ּבעל ׁשהיה אּלא אמּורים האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

אם אבל ;אצל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל הפקדּתיו אני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָטֹוען:
והביא נגזל, אֹו אבד אֹו ונגנב ׁשּלי היה זה ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען:
אבל יֹודע, איני אֹומר: ידֹו ׁשּתחת וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ׁשהּוא ּפי על אף ּבמּתנה, לי נתנּוהּו אֹו לי מכרּוהּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאחרים
ּביד אֹותֹו מעמידין - ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ׁשעּׂשּויין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָמּדברים
טֹוען. לֹו אין ׁשהרי ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָזה

.Âיּׁשבע - ׁשּנגנבּו מּכליהן חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
לּבעלים הּכלי ויחזר ויּטל, הֹוציא ּכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה
מכרּתֹו אּתה טען: ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהראׁשֹונים,
אם ּגנבה, ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּבמּתנה, לי נתּתֹו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלי

זה הרי - ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין מּדברים היה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹלא
מי לכל למד אּתה מּכאן ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנׁשּבע
ׁשּלקּוחין לֹומר: ׁשּיכֹול ּפי על אף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
חּיב אבל הן, ׁשּל אמר: אם ויּפטר, הּסת ויּׁשבע ּבידי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהן
ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - וכ ּכ לי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּתה

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ְְְִִִַָָּכל
.Êאף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי

ּפלֹוני אבל ,ׁשּל ׁשהם אני יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה לי נתנם אֹו לי ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר עּׂשּוי ׁשאדם לֹו. ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áהׁשאלּתים אֹו ל הּׂשּכרּתים ׁשאני ואמר: עליו זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָטען

עּׂשּויין ׁשאינן מּדברים היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָל
לֹו הׁשאיל ׁשּלא הּסת נׁשּבע זה הרי - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלהׁשאיל
ּבידֹו. ּכליו ויעמיד לקח, מּפלֹוני אּלא לֹו, הּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹולא

.Ëּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
רּבים ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
להׁשאיל, ודרּכן להׁשאיל ראּויין הּדברים ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוגדֹולים.
אבל להׁשאיל; ראּויין ּומּטתֹו ּומּצעֹו אדם ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
אֹותּה ׁשּבני הּכלים הם ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּדברים
ּולהּׂשּכירן להׁשאילן ּכדי עּׂשּיתן מּתחּלת אֹותן עֹוּׂשין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָמדינה
ּפרֹותיה ׁשאֹוכל קרקע, ּכמֹו לבעליהן. הן והרי ּׂשכרן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹולּטל
ּבּׂשכרן. להנֹות ּכדי עּׂשּיתן עּקר הּכלים אּלּו ּכ קּים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוהּגּוף
ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל הּגדֹולֹות הּיֹורֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָּכגֹון
אֹותֹו ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב הּטּוח נחׁשת ּכלי ּוכגֹון ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּמׁשּתאֹות,
למכירת אינן הּכלים אּלּו ׁשעּׂשּית ּבֹו. להתקּׁשט ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
אּלא ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמן,
ולּטל להּׂשּכירן אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשאילן
עדים לֹו ויׁש הּכלים, מּׁשאר לאדם היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּׂשכרן.
להׁשאיל ׁשהּוא לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מּׂשּכירֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻׁשהּוא

ּולהּׂשּכיר.ּולהּׂשּכ להׁשאיל העּׂשּויין ּככלים הן הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָ
.Èעליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

להׁשאיל עּׂשּוי ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - יׁשאילּוהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבני ּבאּו אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה. ׁשל סּכין ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ּבהן מבּטלין אין - זה הּׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו והעידּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאדם
ׁשהרי לדברינּו: ראיה הּכלים. ּככל הן הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחזקתן,
ּבדברים הּגדה וספר הּסרּבל ּבֹו ׁשעֹוּׂשין זֹוג הֹוציא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָרבא
ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ולּולי ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּׂשּויין
יתֹומים. ידי מּתחת הֹוציא לא להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹמּדברים
אף זה, ּדין ּבכלל אינן - הּספרים ּוׁשאר הּזֹוגֹות ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהא
ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהּׂשּכיר. להׁשאיל ראּויין ׁשהן ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי טעם ׁשל דבר והּוא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבּדין,
עיניו לנגד אֹותֹו לּׂשּום לּדּין וראּוי דעת, למֹוצאי הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.63) לכך.1)גמרא עשויים ושאינם ולהשכיר להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

orhpe oreh zekld - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכלים‡. אחד ידֹו. ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן
ראה ּכיצד? ּכלים. ׁשאר ואחד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעּׂשּויים
ׁשּלֹו, זה ׁשהּכלי יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכליֹו
ּבא לא אֹומר: והאּמן ,ל נתּתיו לתּקן ואֹומר: טֹוען ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֻוהּוא
אּתה לי, נתּתֹו אּתה ׁשּטען: אֹו מּתנה, אֹו ּבמכירה אּלא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלידי
לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף לתּקנֹו, לידי ׁשּבא אחר לי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָמכרּתֹו
האּמן, מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
אף ׁשּדנּו: ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. על הּסת הּבית ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָויּׁשבע
הֹואיל ׁשּלֹו, הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹעל
ׁשּלֹו ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוראה
מעֹולם, דברים היּו לא אמר: אם אבל נאמן. - לֹו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹּומכרֹו
ּבעל הביא ואם הּסת. ונׁשּבע האּמן נאמן - הּכלי הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלי
ודין נאמן. האּמן אין - לֹו ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבית

ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶָזה
ּפלֹוני·. ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא

- לי נתּתֹו אֹו ּומכרּתֹו חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן, לֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻנתּתיו
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן
נאמן, האּמן - ּבעדים לתּקן מסרֹו ואפּלּו מעֹולם. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻדברים
ּבעדים חברֹו אצל ׁשהּמפקיד החזרּתי; לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּתֹו
הּסת האּמן נׁשּבע לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הֹוציאֹו, ואם הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָונפטר,
ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהֹואיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹונֹוטלֹו,
ּובעל ּבּׂשכרי, לי קצצּת ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻלפיכ
נראה הּכלי היה אם אחת, אּלא ל קצצּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּבית
לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּבפניהם
על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא
הּכלי אין ואם ונֹותן; ּבּׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּקציצה,
ּבידי, הּוא לקּוח לֹומר: נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנראה
ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע דמיו, ּכדי עד לטען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיכֹול

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְִִִֵֶַַָָּכל
ּכל‚. ּכׁשאר הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו, ׁשּירד ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻֻאּמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּטלטלין, ּבכל חזקה להן ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

ּתבעֹו זמן ּולאחר אֹותֹו, רֹואין והעדים ּכנפיו, ּתחת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָטמּונין
והרי ,ׁשהׁשאלּתי ּכלים לי החזר לֹו: ואמר הּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעל
ונׁשּבע נאמן; אינֹו - ּבידי הן לקּוחין אֹומר: והּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים,
ויחזירּו נתנן, ולא מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעל
ּבבעל אמּורים? ּדברים ּבּמה הּבית. לבעל הּכלים ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבית
הּכלים ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּבני ּדר אין הּכלים ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתחת
אּלא הצניען ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
על אף ּכליו, את למּכר העּׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלכּפר

ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן ּדר ואין צנּוע זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכנפים
הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף עדים, ּבפני מגּלין ּבהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיצא
הן לקּוחין לֹומר: נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּׂשּוי
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר. מעֹות לֹו נצטרכּו ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבידי;
העּׂשּויין ּדברים אבל ּולהּׂשּכיר; להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָמּדברים
ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הן לעֹולם - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהׁשאיל
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּבארנּו.
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
- לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּכלי
ׁשּמכרֹו ראיה ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין

קרקעֹות. ּכדין ּבמּתנה, לֹו נתנֹו אֹו ְְְְִַַָָָָלֹו
מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
הּיֹורׁש טען ואם להׁשּביעֹו. יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבעל הרי - לֹו מכרֹו אֹו לאבי נתנֹו ּבפני ואמר: וּדאי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָטענת
ׁשּיׁש ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּכליֹו יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה: ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמי

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש. ְְִִֵֵֶַַַָָמּיד
.Âּפלֹוני ׁשל ּדקלֹו לגזר הֹול הריני ואמר: קרּדם ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

מעז אדם ׁשאין ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל וכרת לי, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכרֹו
ׁשּלא הּבעלים טענּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפניו
וכיון ונפטר. ׁשּלֹו, ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
לּׂשדה הּיֹורד וכן הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּנכרת
ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו
ׁשאכל, העדים והרי ואכל, הּוא וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹירד
זה הרי - ּפרֹותיה לאכל ירדּתי ּברׁשּות אֹומר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹורד
אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשהּקרקע ּפי על אף ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעז
אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
הבא ׁשאכל: לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר ּׂשדהּו ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמֹוכר
- רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין .ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשטר
לפרֹות לֹומר: נאמן ּבידי, היא לקּוחה לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּתֹו

הּסת. ויּׁשבע ְְִִֵֶַַָָירדּתי,
.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד ׁשהיה אֹו אחת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה
ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא ּומּנחֹות חּטים ׁשל ערמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבצד
ּכל - ׁשּלי הּכל אֹומר: וזה ׁשּלי, הּכל אֹומר: זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מּׁשניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

הי חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ׁשּלאמחציֹו, ּכדי א, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופס אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áהאֹומר - ׁשּלי חציּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכּלּה
וזה מרביע, ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דקל1) ואכרות אלך אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית יוצא ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר
שלו. שהם טוען אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין שניים ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של



קי orhpe oreh zekld - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתׁשיעי 1ּפרק
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ּכלים‡. אחד ידֹו. ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן
ראה ּכיצד? ּכלים. ׁשאר ואחד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעּׂשּויים
ׁשּלֹו, זה ׁשהּכלי יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכליֹו
ּבא לא אֹומר: והאּמן ,ל נתּתיו לתּקן ואֹומר: טֹוען ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֻוהּוא
אּתה לי, נתּתֹו אּתה ׁשּטען: אֹו מּתנה, אֹו ּבמכירה אּלא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלידי
לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף לתּקנֹו, לידי ׁשּבא אחר לי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָמכרּתֹו
האּמן, מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
אף ׁשּדנּו: ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. על הּסת הּבית ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָויּׁשבע
הֹואיל ׁשּלֹו, הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹעל
ׁשּלֹו ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוראה
מעֹולם, דברים היּו לא אמר: אם אבל נאמן. - לֹו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹּומכרֹו
ּבעל הביא ואם הּסת. ונׁשּבע האּמן נאמן - הּכלי הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלי
ודין נאמן. האּמן אין - לֹו ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבית

ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶָזה
ּפלֹוני·. ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא

- לי נתּתֹו אֹו ּומכרּתֹו חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן, לֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻנתּתיו
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן
נאמן, האּמן - ּבעדים לתּקן מסרֹו ואפּלּו מעֹולם. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻדברים
ּבעדים חברֹו אצל ׁשהּמפקיד החזרּתי; לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּתֹו
הּסת האּמן נׁשּבע לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הֹוציאֹו, ואם הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָונפטר,
ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהֹואיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹונֹוטלֹו,
ּובעל ּבּׂשכרי, לי קצצּת ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻלפיכ
נראה הּכלי היה אם אחת, אּלא ל קצצּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּבית
לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּבפניהם
על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא
הּכלי אין ואם ונֹותן; ּבּׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּקציצה,
ּבידי, הּוא לקּוח לֹומר: נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנראה
ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע דמיו, ּכדי עד לטען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיכֹול

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְִִִֵֶַַָָּכל
ּכל‚. ּכׁשאר הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו, ׁשּירד ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻֻאּמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּטלטלין, ּבכל חזקה להן ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

ּתבעֹו זמן ּולאחר אֹותֹו, רֹואין והעדים ּכנפיו, ּתחת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָטמּונין
והרי ,ׁשהׁשאלּתי ּכלים לי החזר לֹו: ואמר הּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעל
ונׁשּבע נאמן; אינֹו - ּבידי הן לקּוחין אֹומר: והּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים,
ויחזירּו נתנן, ולא מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעל
ּבבעל אמּורים? ּדברים ּבּמה הּבית. לבעל הּכלים ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבית
הּכלים ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּבני ּדר אין הּכלים ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתחת
אּלא הצניען ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
על אף ּכליו, את למּכר העּׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלכּפר

ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן ּדר ואין צנּוע זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכנפים
הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף עדים, ּבפני מגּלין ּבהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיצא
הן לקּוחין לֹומר: נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּׂשּוי
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר. מעֹות לֹו נצטרכּו ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבידי;
העּׂשּויין ּדברים אבל ּולהּׂשּכיר; להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָמּדברים
ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הן לעֹולם - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהׁשאיל
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּבארנּו.
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
- לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּכלי
ׁשּמכרֹו ראיה ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין

קרקעֹות. ּכדין ּבמּתנה, לֹו נתנֹו אֹו ְְְְִַַָָָָלֹו
מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
הּיֹורׁש טען ואם להׁשּביעֹו. יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבעל הרי - לֹו מכרֹו אֹו לאבי נתנֹו ּבפני ואמר: וּדאי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָטענת
ׁשּיׁש ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּכליֹו יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה: ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמי

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש. ְְִִֵֵֶַַַָָמּיד
.Âּפלֹוני ׁשל ּדקלֹו לגזר הֹול הריני ואמר: קרּדם ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

מעז אדם ׁשאין ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל וכרת לי, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכרֹו
ׁשּלא הּבעלים טענּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפניו
וכיון ונפטר. ׁשּלֹו, ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
לּׂשדה הּיֹורד וכן הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּנכרת
ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו
ׁשאכל, העדים והרי ואכל, הּוא וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹירד
זה הרי - ּפרֹותיה לאכל ירדּתי ּברׁשּות אֹומר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹורד
אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשהּקרקע ּפי על אף ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעז
אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
הבא ׁשאכל: לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר ּׂשדהּו ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמֹוכר
- רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין .ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשטר
לפרֹות לֹומר: נאמן ּבידי, היא לקּוחה לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּתֹו

הּסת. ויּׁשבע ְְִִֵֶַַָָירדּתי,
.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד ׁשהיה אֹו אחת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה
ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא ּומּנחֹות חּטים ׁשל ערמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבצד
ּכל - ׁשּלי הּכל אֹומר: וזה ׁשּלי, הּכל אֹומר: זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מּׁשניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

הי חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ׁשּלאמחציֹו, ּכדי א, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופס אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áהאֹומר - ׁשּלי חציּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכּלּה
וזה מרביע, ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דקל1) ואכרות אלך אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית יוצא ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר
שלו. שהם טוען אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין שניים ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של
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לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָנֹוטל
ׁשאינֹו חמּורה, ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
ּפי על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָנׁשּבע

יֹותר. ֵֵֶׁשּטֹוען
.Ëוזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי ּכּלּה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר:
אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָעד
ּׁשּנטל מה ׁשּכל חברֹו, על לגלּגל אחד לכל ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבעין.

נטל. ּכּדין -ִַַָ
.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבּׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה

וכל ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה ּכּלּה חֹולקין - האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּׂשפה
ּכלי ׁשל עצמֹו ׁשּיפסידּו לא ּבדמים, - ּכאן האמּורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻחלּקה

הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית ׁשל ְִִֵֶֶַַָָאֹו
.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את האחד אֹוחז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

ּכּלּה. את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶַָָֻ
.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשניהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבאּו

מֹוציאין אין - וצוח ׁשחזר ּפי על אף הּׁשני, וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
ז הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; חזראֹותּה לֹו. ּכמֹודה ה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צוח (לא) ׁשהראׁשֹון ּפי על אף מראׁשֹון, ּותקפּה ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
חֹולקין. - סֹוף ועד ְְְִִִַָמּתחּלה

.‚Èוחּלקּו צאּו להם: ואמרנּו ּבּטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבאּו
טֹוען זה מהן, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו יצאּו ּדמיה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
נתּגּבר אֹו לֹו, ׁשּמכרּתיו טֹוען: וזה מּמּנה, ונסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹודה
הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - וחטפּה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹעלי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. ׁשּלֹו ׁשהיא זה יּׁשבע - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראיה

ה'תשע"ב שבט ו' שני יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

מקֹום2ּבהמה‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּתפסּה זה ּבחזקת אינּה - ידּועה3ורֹועה ׁשהיא מאחר , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים הּתֹובע הביא ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלּבעלים.

-4לֹו לי מכרּתּה אּתה לי, נתּתּה אּתה טֹוען: הּתֹופס וזה ,ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
היא ׁשהרי ראיה, ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; הלכה5אינֹו ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

- ראיה הביא לא אם ,לפיכ ּברׁשּותֹו. ונכנסה ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹמעצמּה
ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה זֹו.6ּתחזר טענה על הּסת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשמּורה·. הּבהמה לרֹועה7היתה מסּורה ּפי8אֹו על אף , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
זה ה9ׁשהביא הרי - ׁשּלֹו ׁשהיא ׁשהיאעדים זה ּבחזקת יא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַ

יּׁשבע - לי נתּתּה אֹו מכרּתּה אּתה טען: ואם ידֹו; ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָּתחת
ויּפטר ׁשּלֹו ׁשהיא הּסת .10הּתֹופס ְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּביד‚. אֹו ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפס מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
,אצל ּובאה מעצמּה יצאת היא טֹוענין: והּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹועה,
אֹומר: והּתֹופס ,ל היא ׁשאּולה אֹו ,ּביד היא ּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֵַָָָאֹו
אּתה אֹו ,וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכן
חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי הּזקּת אֹו ,וכ ּכ על ּבידי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמׁשּכנּתּה
ׁשּיכֹול מּתֹו דמיה, ּכדי עד לטען יכֹול - וכ ּכ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשּלם

ּבידי היא לקּוחה חפץ11לֹומר: ּבנקיטת ויּׁשבע ויּטל.12. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
העבדים„. ׁשהן13וכן זה ּבחזקת אינן - להּל ׁשּיכֹולין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשהּוא ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען ׁשהביא ּכיון אּלא ידֹו. ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתחת
ּבמּתנה לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָעבּדֹו,

הּטֹוען ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן; אינֹו ׁשּלא14- ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּיׁש עדים העבד ׁשּתפס הּנטען זה הביא נתן. ולא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמכר
והּוא ליֹום, מּיֹום רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אצלֹו העבד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָלזה
ולא הֹואיל רּבן, את מׁשּמׁשין ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשּתּמׁש

נאמן זה הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו ּומעמידין15מחה , ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לֹו נתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו הּסת ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו

קטן עבד אבל רגליו16ּבמּתנה. על להּל יכֹול ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּיהיה מי וכל הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי - קטנּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּפני
עליו מחברֹו והּמֹוציא ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּברׁשּותֹו

ְָָָהראיה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבעלות1) טוענים שניים ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים אלא שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר
ספינה. לו.2)על בתרא שימצאו)3)בבא מקום בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן הגודרות לקיש: ריש של מימרא

חזקה. להם שלו.4)אין שהיא הדבר היה.5)ידוע שכך לשלול הבהמה.6)שאין עליה.7)בעל לשמור בעליה של דרכו
עליה.8) ומשגיח מרעה למקום אותה לו.9)שמוציא ידועה של10)שהיא תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא

העיזים של שוויים כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים ותירצו א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי בגמרא והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול לרועה מסורה שמכירה11)שבבהמה ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
הקודמת. בהלכה מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא כאן12)בעדים ובנידון היסת שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים

שהבהמה טוען כשהוא ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל של טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל
ונוטל. נשבע כדין תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו - בה מוחזק והוא שלו היא שנינו:13)עצמה כח. שם

הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין הגודרות שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא שנים" שלוש "חזקתן ... והעבדים
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר, חזקה להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת דרכם עבדים והרי א)

היסת.14) ג15)שבועת הלכה י"א פרק לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש בקרקע בהחזיק כמו נאמן הנתבע
וכן בפירוש, הרשב"ם שם כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה
במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין לאלתר בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה קלה, סימן משפט חושן הטור פסק
שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל הזכירה לא שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה לבהמה שאין משנה,
נון באות זכר בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים" שלוש אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש הוא

והלכה16)לרבים)]. הנתבע של לביתו אימו אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו למקום. ממקום ללכת יכול שאינו

orhpe oreh zekld - hay 'e ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה17הּטֹוען‰. עבד אֹו ּבהמה אֹו ּבגד ואמר: חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
אֹו אצל הפקדּתיו אֹו גזּול, אֹו ׁשאּול אֹו הּוא, ׁשּלי ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּביד
וירּׁשתי, ממֹוני זה אּלא ּכי, לא אמר: והּנטען ,ל ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּׂשכּור
אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ׁשהן ׁשהעידּו עדים הּטֹוען ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהביא
הּנטען חזר לזה, היתה ׁשהיא ידּועה הּבהמה אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהעבד
וזה לי, מכרּתֹו אֹו לי נתּתֹו אּתה אבל ,ׁשּל היה ּכן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָואמר:
ׁשּלי ׁשהּוא אּלא מאבֹותי, ׁשּירׁשּתיו לא - ירּׁשתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאמרּתי
ּבארנּו ׁשּכבר הּסת. ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ירׁשּתיו ,18ּכאּלּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּנׁשמע ּדבר לטען לחזר לּטֹוען .19ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Âאֹומר:20ספינה זה עליה, נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלי ּכּלּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ואמר21ּכּלּה ּדין לבית ּובאּו ,22 ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
עדים ׁשאביא עד ּתפסּוה אֹותּה23אחד: ּתֹופסין אין -24. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּניחּוה ואמר: עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפסּוה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹואם
אין - מּקדם דינּה ּכׁשהיה יּטל, הּמתּגּבר וכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבינינּו,

להן עד25ׁשֹומעין מּידן ּדין ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּברצֹונם יחלקּו אֹו לזה זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיביאּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו .26ּובׁשבּועה, ְְְִֵֶַָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

עּתה‡. ׁשהן ּפי על אף לבעליהן, הידּועֹות הּקרקעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכל
ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ּבחזקת הן הרי - אחרים יד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתחת
מׁשּתּמׁשים ׁשהעם ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
וסֹותר, ּובֹונה לאחרים, ּומּׂשּכירּה ּבּה, ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחצרֹותיהן:
ׁשּתחת זֹו חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָואחר
והׁשיבֹו ׁשאּולה, אֹו ּביד היא ּוּׂשכּורה היא, ׁשּלי ְְְְְֱִִִִֶֶָָָָיד
ּבמּתנה, לי נתּתּה אֹו לי מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָראּובן:
ראּובן נׁשּבע - לֹו ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון עדים אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאם
ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהּסת
לראּובן: ואֹומרין ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָזֹו
ראיה הביא לא ואם ;ל נתנּה אֹו ל ׁשּמכרּה ראיה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהבא
ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין -ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ

יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשאין
לׁשמעֹון. ְְִִֵעדים

אֹו·. ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
הביא אם אבל מרּבה; זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ּבכּלּה ונהנה רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעדים
אפׁשר ׁשּיהיה והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
- ּבֹו מחּו ולא ׁשהחזיק ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבעלים
לֹו ׁשּמכרּה הּסת ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעמידין
אם לׁשמעֹון: לֹו ׁשאֹומרים מּפני ויּפטר. לֹו נתנּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָׁשמעֹון
זה היה למה נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא טֹוען אּתה ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאמת
ׁשטר לא עליו ל ואין ,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש
מּפני ואמר: טען ּבֹו. מחית ולא מׁשּכֹונה, ׁשטר ולא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹּׂשכירּות
- רחֹוקה ּבמדינה הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר ליד יּגיע ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאֹומרים:
אֹותם: ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ל היה ל ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכיון
מחית, ולא הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי גזל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפלֹוני
וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .עצמ על הפסדּת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאּתה
ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדרכים
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עּׂשר ראּובן אכלּה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשמעֹון,
ידעּתי לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני לׁשמעֹון, וחֹוזרת ידֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתחת

ּבקרקעי. מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֶֶַַָׁשּזה
ועֹומד‚. ׁשנה ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

מּפני לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹטרּוד
עמד ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹותר
ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדין

ֶֶָׁשּלהן.
ׁשּמכר„. הּדבר אמת אם לראּובן: אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני ?ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אותו. וטוען.17)ושכחה וחוזר טוען הלכתא אמרו: ובמסקנא וטוען וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. למעלה18)שם
ח. הלכה ז עדים19)פרק באו שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה הראשונה טענתו כך לפרש שאפשר

טענתו לגמרי מכחישה היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול - הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו
שם. שביאר מה על וסמך קיצר וכאן לד:20)הראשונה. יתבאר,21)שם ד הלכה ט"ו בפרק ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין

ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד המתגבר "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים בדבר מחזיק אדם שאין מקום שבכל
ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק למעלה בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה" ועליו מידו המוציא האחר

גבר"]. - דאלים "כל מידו.23)להדיינים.22)כחוק: להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים אותה יתפוס שלא ואם24)כדי
משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם בהסכמת25)הסכימו שלא דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

ידם, מתחת מוציאים אין - תפסו כדין ושלא עדשניהם להוציא אין - ברשות שלא בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל
שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א אות עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת בהוכחה או בעדים הדבר שיתברר
בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים כל שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון יכול ואינו תפס,

לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא אלא הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא למעלה26)הדין
הסכם או הודאה עדים, האלה: המקרים שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר [לא מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק
שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד האחרונה לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה. עליהם מטילים למה הדדי
נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל החלוקה את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר שלא כדי לחלוקה,

שלו]. שאינו המחאה.1)דבר ודין קרקעות, חזקת דין מבאר
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זה17הּטֹוען‰. עבד אֹו ּבהמה אֹו ּבגד ואמר: חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
אֹו אצל הפקדּתיו אֹו גזּול, אֹו ׁשאּול אֹו הּוא, ׁשּלי ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּביד
וירּׁשתי, ממֹוני זה אּלא ּכי, לא אמר: והּנטען ,ל ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּׂשכּור
אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ׁשהן ׁשהעידּו עדים הּטֹוען ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהביא
הּנטען חזר לזה, היתה ׁשהיא ידּועה הּבהמה אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהעבד
וזה לי, מכרּתֹו אֹו לי נתּתֹו אּתה אבל ,ׁשּל היה ּכן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָואמר:
ׁשּלי ׁשהּוא אּלא מאבֹותי, ׁשּירׁשּתיו לא - ירּׁשתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאמרּתי
ּבארנּו ׁשּכבר הּסת. ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ירׁשּתיו ,18ּכאּלּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּנׁשמע ּדבר לטען לחזר לּטֹוען .19ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Âאֹומר:20ספינה זה עליה, נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלי ּכּלּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ואמר21ּכּלּה ּדין לבית ּובאּו ,22 ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
עדים ׁשאביא עד ּתפסּוה אֹותּה23אחד: ּתֹופסין אין -24. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּניחּוה ואמר: עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפסּוה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹואם
אין - מּקדם דינּה ּכׁשהיה יּטל, הּמתּגּבר וכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבינינּו,

להן עד25ׁשֹומעין מּידן ּדין ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּברצֹונם יחלקּו אֹו לזה זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיביאּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו .26ּובׁשבּועה, ְְְִֵֶַָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

עּתה‡. ׁשהן ּפי על אף לבעליהן, הידּועֹות הּקרקעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכל
ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ּבחזקת הן הרי - אחרים יד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתחת
מׁשּתּמׁשים ׁשהעם ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
וסֹותר, ּובֹונה לאחרים, ּומּׂשּכירּה ּבּה, ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחצרֹותיהן:
ׁשּתחת זֹו חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָואחר
והׁשיבֹו ׁשאּולה, אֹו ּביד היא ּוּׂשכּורה היא, ׁשּלי ְְְְְֱִִִִֶֶָָָָיד
ּבמּתנה, לי נתּתּה אֹו לי מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָראּובן:
ראּובן נׁשּבע - לֹו ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון עדים אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאם
ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהּסת
לראּובן: ואֹומרין ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָזֹו
ראיה הביא לא ואם ;ל נתנּה אֹו ל ׁשּמכרּה ראיה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהבא
ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין -ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ

יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשאין
לׁשמעֹון. ְְִִֵעדים

אֹו·. ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
הביא אם אבל מרּבה; זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ּבכּלּה ונהנה רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעדים
אפׁשר ׁשּיהיה והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
- ּבֹו מחּו ולא ׁשהחזיק ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבעלים
לֹו ׁשּמכרּה הּסת ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעמידין
אם לׁשמעֹון: לֹו ׁשאֹומרים מּפני ויּפטר. לֹו נתנּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָׁשמעֹון
זה היה למה נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא טֹוען אּתה ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאמת
ׁשטר לא עליו ל ואין ,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש
מּפני ואמר: טען ּבֹו. מחית ולא מׁשּכֹונה, ׁשטר ולא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹּׂשכירּות
- רחֹוקה ּבמדינה הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר ליד יּגיע ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאֹומרים:
אֹותם: ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ל היה ל ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכיון
מחית, ולא הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי גזל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפלֹוני
וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .עצמ על הפסדּת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאּתה
ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדרכים
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עּׂשר ראּובן אכלּה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשמעֹון,
ידעּתי לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני לׁשמעֹון, וחֹוזרת ידֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתחת

ּבקרקעי. מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֶֶַַָׁשּזה
ועֹומד‚. ׁשנה ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

מּפני לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹטרּוד
עמד ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹותר
ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדין

ֶֶָׁשּלהן.
ׁשּמכר„. הּדבר אמת אם לראּובן: אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני ?ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
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אותו. וטוען.17)ושכחה וחוזר טוען הלכתא אמרו: ובמסקנא וטוען וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. למעלה18)שם
ח. הלכה ז עדים19)פרק באו שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה הראשונה טענתו כך לפרש שאפשר

טענתו לגמרי מכחישה היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול - הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו
שם. שביאר מה על וסמך קיצר וכאן לד:20)הראשונה. יתבאר,21)שם ד הלכה ט"ו בפרק ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין

ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד המתגבר "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים בדבר מחזיק אדם שאין מקום שבכל
ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק למעלה בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה" ועליו מידו המוציא האחר

גבר"]. - דאלים "כל מידו.23)להדיינים.22)כחוק: להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים אותה יתפוס שלא ואם24)כדי
משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם בהסכמת25)הסכימו שלא דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

ידם, מתחת מוציאים אין - תפסו כדין ושלא עדשניהם להוציא אין - ברשות שלא בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל
שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א אות עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת בהוכחה או בעדים הדבר שיתברר
בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים כל שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון יכול ואינו תפס,

לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא אלא הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא למעלה26)הדין
הסכם או הודאה עדים, האלה: המקרים שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר [לא מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק
שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד האחרונה לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה. עליהם מטילים למה הדדי
נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל החלוקה את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר שלא כדי לחלוקה,

שלו]. שאינו המחאה.1)דבר ודין קרקעות, חזקת דין מבאר
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אדם ׁשאין וחזקה ימיו, ּכל והֹול ּבׁשטרֹו נזהר אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָׁשאין
אדם ׁשאין ׁשרֹואה וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנזהר

נזהר. אינֹו ׁשּוב - ּבֹו ְְִֵֶַָממחה
יטען‰. לא מה מּפני רחֹוקה, ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹהרי

ויאמר: ּבּׁשטר?ראּובן ׁשאּזהר ּכדי ּבי ׁשּמחה ׁשמעּתי לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
חבר, לֹו יׁש וחברֹו חבר, לֹו יׁש חבר לֹו: ׁשאֹומרין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָמּפני
ּבתֹו ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחזקה
אּתה ּבֹו, נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם ׁשנים, ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש

.עצמ על ְְְְִַַַָהפסדּת
.Âאל להם: ואמר עדים ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אמרּו אם אבל מחאה. זה אין - מּפיכם זה דבר ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּתֹוציאּו
זֹו גם הרי - מּפינּו יֹוצא זה ּדבר אין מעצמן: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעדים
ּבכּונה. ׁשּלא אֹומרֹו עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשהּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻמחאה;
ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו, אל להם: ואמר לעדים צּוה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן
אף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו מֹודיעין אנּו אין מעצמן: ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
זה ודבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ׁשאינן ּפי ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אליו. ִֵַַָיּגיע
.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

ּבּדין. אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן ּבּׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבחצרי
יטען ואם מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו היא ּׂשכּורה להם: אמר אם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכן
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּדין, אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעלי
זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ּפי על אף מחאה. זֹו הרי - ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבזה
ׁשּמׁשּתּמׁש ּפלֹוני להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהחזיק
אֹומר: ראּובן ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא ּגזלן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחצרי
לא ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּׁשמעּתי

ּבׁשטרי. ְְְִִִִַָנזהרּתי
.Áׁשּלא ּפי על אף וכֹותבין, מחאה; - ׁשנים ּבפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמחאה

צרי אינֹו - ראׁשֹונה ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון ּכתבּו. להם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאמר
ּבין יהיה ׁשּלא צרי אבל וׁשנה. ׁשנה ּבכל ולמחֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלחזר
למחֹות צרי לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמחאה
ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשנים. ׁשלׁש ּכל ְְְְִִִִַָָָָָָָּבסֹוף

מחאה. אינּה - מחה ּכ ְִֵֶַַָָָָָואחר
.Ëּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לֹו ּונתנם זֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּׂשדה
נתן, אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתן אֹו לֹו מכרּה ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
ּפרֹותיה. לֹו ונֹותן זֹו ּבּׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען
וחֹוזר נאמן, - מכרּתי לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹלׁשמעֹון;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְִֵֶַָמחה

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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יֹום‡. חסרים היּו אפּלּו ליֹום. מּיֹום - ׁשאמרנּו ׁשנים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשלׁש
ּדברים ּבּמה מּמּנה. אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד

הּבּתים ּכגֹון ּתמיד, ּפרֹות עֹוּׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאמּורים?
והּפנּדקֹות והחנּיֹות והּמערֹות, והּׁשיחין והּבֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֻֻוהחצרֹות,
הּׁשלחין ּבית ּוּׂשדה הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמרחצאֹות,
והּגּנֹות ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּמׁשקין
ּׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, עבדים וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּפרּדסין,
אינּה - אילן ּוּׂשדה ּבלבד, גׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל,
- אחד מּמין ּתבּואֹות ׁשלׁש ׁשאכלֹו ּכיון אּלא ליֹום; ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָמּיֹום
וגדר ּתמרים ּׂשדה היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָהרי
ּׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ּובצר ענבים ּׂשדה אֹו ּגדירֹות, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָׁשלׁש

ּומסק והחזיק.זיתים ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּכראּוי, הרחקה ּביניהן היה ולא רצּופין האילנֹות היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹואפּלּו
החזיק. - ּתבּואֹות ׁשלׁש ואֹוכלן הֹואיל ליבׁש, סֹופן ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָׁשהרי

אֹו·. ׁשנים ׁשלׁש זֹו ּבחצר דר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָהביא
החצר ּבעל טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּׂשּכירּה
אּלּו ׁשּמא אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר:
טענה; זֹו הרי - ּובּלילה ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּׂשּכירּה
ּבּיֹום ּגמּורֹות אּלּו ׁשּׁשנים עדים ּתביא אֹו לּמחזיק: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָואֹומרים
הּׂשּכיר לנּו ואמרּו: עדים ּבאּו אפּלּו הסּתּלק. אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּובּלילה
יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ּבּה דרנּו ְְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָָואנּו
להביא הּׂשֹוכרין אּלּו צריכין - ּובּלילה ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעדים
ּתלּוי ואין ּבהן, ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק ְְֲֲִִֵֶַַַַָּבטענת
הרֹוכלין‚. מן ּבּה ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה

לכּתחּלה, אֹותֹו טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהמחּזרין
מחזיק ׁשהיית עדים הבא לֹו: אֹומר חזקה, עדי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּוכׁשּיביא
ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּובּלילה. ּבּיֹום ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבּה
אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור עּׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחנּיֹות

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון -ֲֲִֵֵֶַָָָָָָָ
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צרי ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשלׁש

ׁשנה ּוזרעּה ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבּׂשדה ׁשהחזיק ְְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָהרי
היה החזיק. לא - ׁשנים ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשנה, ְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹוהֹובירּה
ׁשּמקצתן ּפי על אף להֹוביר, הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָדרּכן
ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה זֹורעין ּומקצתן ׁשנה אחר ׁשנה ְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָזֹורעין
אּלא אֹותּה הֹוברּתי לא אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי -ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּזריעה. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכדי
אכלּה‰. האחד ׁשנים, ׁשׁש ּבּׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

ּורביעית ׁשנּיה אכלּה והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָראׁשֹונה
הּקרקע ּבעל ׁשהרי מהם; לאחד חזקה עלתה לא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּׁשית
אחד אדם ּבּה ׁשהחזיק ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא ּכיון ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹאֹומר:
אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ מחיתי. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשנה
ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן ׁשטר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּתפין
קֹול, לֹו יׁש ׁשהּׁשטר חזקה; להן עלתה ׁשנים ׁשלׁש ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשעברּו
ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. אּבד - מחה ולא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹוהֹואיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואחד1) בקרקע החזיק אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק ודין חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר
בפירות.

orhpe oreh zekld - hay 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשטר ּכתבּו אם ׁשנה, אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּבֹו
החזיקּו. הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶּביניהן

.Âׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
- ּבׁשטר לזה זה מכרּו אם ׁשנה: ואכלּה ׁשני, ללֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּומכר
ואם מחה; ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים ׁשהּבעלים חזקה; אינּה - ּבׁשטר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹאֹומרים:

למחֹות. ְְְִִַֻהצרכּתי
.Ê;ׁשנה והּבן ׁשּתים, האב ׁשּתים; והּבן ׁשנה, האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה, והּבן ׁשנה, ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהאב
ּבׁשטר. ׁשּלקח ְְִֶַָָוהּוא

.Á,הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב, ּבפני ּבנֹואכלּה ּובפני ׁשנה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
האב ּבפני אֹו ׁשנה; הּבן ּובפני ׁשּתים, האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים;
זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה, ּבנֹו ּובפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָׁשנה,
לא ׁשהרי ּׂשדֹותיו, ּבכלל הּׂשדה זֹו הּבן ׁשּמכר והּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחזקה.
אם אבל ּבׁשטרֹו; נזהר לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה הּמחזיק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכיר
מּזֹו. גדֹולה מחאה ל אין - עצמּה ּבפני זֹו ּׂשדה הּבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר

.Ëנהנה ולא הֹואיל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹנרּה
ּופּתח הּמים ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן חזקה. אינּה - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּה

חזקה. אינּה - ּפרֹות אכל ולא הֹואיל ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּׂשּדד
.Èלא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה. לא ׁשהרי ֱֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,
.‡Èלזרע ּדרּכן הּמקֹום היה ואם החזיק. לא - ׁשחת ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאכלּה

חזקה. זֹו הרי - יקרין ׁשּדמיו מּפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלׁשחת
.·Èׁשּנהנה ּפי על אף וכלאים, ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ֲֲֲֵֵַָָָּבעברה
.‚Èראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש, אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
ּבֹו נהנה לא ואם ּבזה. וכּיֹוצא ּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּפרֹות
החזיק. לא - לֹו הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ְְֱִִֶַָָָָָָָָֹּבכל

.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
וכירים ּתּנּור ׁשם מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה
ּבין מחיצה ׁשם ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָורחים,
ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם העמיד, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
נתּת אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשנים

חזקה. זֹו הרי - לי מכרּתֹו אֹו זה מקֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָלי
.ÂËחּוץ וזרע ּבּה ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּגדר
טֹוענין ׁשהּבעלים חזקה. לֹו עלתה לא - ׁשנה אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה

מה ּכל אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻואֹומרין:
הּדין והּוא מחיתי. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו, הּׂשדה חּית - ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּזרע
אדם ּכל ויד חּיה רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלכל

ּבֹו. ְִמצּויין
.ÊËמאֹותֹו חּוץ ּבכּלּה החזיק - רבע מּבית חּוץ ּכּלּה ְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹֻֻאכלּה

הּׂשדה, ּבתֹו חּלמיׁש היה אפּלּו ּבֹו. נהנה ׁשּלא רבע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבית
חזקה. ּבֹו לזה אין - לֹו ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהֹואיל

.ÊÈהחזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל ּבאילנֹות אחד ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
טֹוען: מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלן ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו ואני ׁשּלי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכל
והּוא לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש - ׁשנים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשלׁש
ׁשהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חּוצה וסּלֹו האֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָּכמלֹוא

הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש - ְְְֵַַַַַַָּבּקרקע
.ÁÈּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות ּכל האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן

ל מכרּת אּתה לֹוהאילן: יׁש זה הרי - וקרקעֹו זה אילן י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּתהֹום. עד האילן ּכעבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָּׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועּׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עּׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
עּׂשרה ׁשהיּו והּוא ּבּכל. החזק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻועּׂשרה
ׁשאר הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאכל
ולא ּפרֹות האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ׁשאכל. ּבּמה אּלא החזק לא - ְֲֶֶֶַַַָָָָֹֻאכלן
.Îּובזזּו הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הֹואיל עליהן, ּפרֹותיהן מּניח אם אבל הּפרֹות; ׁשאר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"ב שבט ז' שלישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשאכלּום2ואּלּו‡. ּפי על אף ּבידן הּקרקע מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמנין ׁשנים: והּׁשּתפין,4והאריסין3ׁשלׁש והאּפֹוטרֹוּפין ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻֻ

ּבנכסי ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָוהאיׁש
הּבן ּבנכסי והאב זה5אביו, מקּפידין אין מאּלּו אחד ׁשּכל . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

א ראיה אכילתן אין לפיכ זה, ּבהןעל מחּו ׁשּלא ּפי על ף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבעלים.

הּסת ויּׁשבע להן, ידּועה נתנּו,6הּקרקע וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו .7ּכמֹו ְְֵֶַ

זמן8וכן·. אֹותֹו ׁשל גלּיֹות ּכֹוכבים9ראׁשי והעֹובד והּגזלן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והשותפים.1) האומנים כגון חזקה, להם שאין אלה דין מב.2)מבאר בתרא בבא בונים3)משנה או לתקנם בניינים שמקבלים
ידו תחת שהם האדם בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש [רשב"ם בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים
במטלטלין, שהמדובר כן גם מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום ורבינו ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה
גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות ובהגהות חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים היו שאפילו המשנה, ומלמדת
שהוא ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן רבו שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין" גורס אינו

שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מידה4)מפרש או מסויים אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
כאן.5)קבועה. שמנה אלה כל של דיניהם בפרטות רבינו מבאר מכר.6)לקמן חזקת7)שלא בדין א הלכה ט פרק למעלה

לו.8)מטלטלין. זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה



קה orhpe oreh zekld - hay 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשטר ּכתבּו אם ׁשנה, אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּבֹו
החזיקּו. הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶּביניהן

.Âׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
- ּבׁשטר לזה זה מכרּו אם ׁשנה: ואכלּה ׁשני, ללֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּומכר
ואם מחה; ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים ׁשהּבעלים חזקה; אינּה - ּבׁשטר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹאֹומרים:

למחֹות. ְְְִִַֻהצרכּתי
.Ê;ׁשנה והּבן ׁשּתים, האב ׁשּתים; והּבן ׁשנה, האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה, והּבן ׁשנה, ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהאב
ּבׁשטר. ׁשּלקח ְְִֶַָָוהּוא

.Á,הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב, ּבפני ּבנֹואכלּה ּובפני ׁשנה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
האב ּבפני אֹו ׁשנה; הּבן ּובפני ׁשּתים, האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים;
זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה, ּבנֹו ּובפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָׁשנה,
לא ׁשהרי ּׂשדֹותיו, ּבכלל הּׂשדה זֹו הּבן ׁשּמכר והּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחזקה.
אם אבל ּבׁשטרֹו; נזהר לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה הּמחזיק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכיר
מּזֹו. גדֹולה מחאה ל אין - עצמּה ּבפני זֹו ּׂשדה הּבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר

.Ëנהנה ולא הֹואיל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹנרּה
ּופּתח הּמים ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן חזקה. אינּה - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּה

חזקה. אינּה - ּפרֹות אכל ולא הֹואיל ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּׂשּדד
.Èלא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה. לא ׁשהרי ֱֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,
.‡Èלזרע ּדרּכן הּמקֹום היה ואם החזיק. לא - ׁשחת ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאכלּה

חזקה. זֹו הרי - יקרין ׁשּדמיו מּפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלׁשחת
.·Èׁשּנהנה ּפי על אף וכלאים, ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ֲֲֲֵֵַָָָּבעברה
.‚Èראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש, אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
ּבֹו נהנה לא ואם ּבזה. וכּיֹוצא ּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּפרֹות
החזיק. לא - לֹו הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ְְֱִִֶַָָָָָָָָֹּבכל

.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
וכירים ּתּנּור ׁשם מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה
ּבין מחיצה ׁשם ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָורחים,
ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם העמיד, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
נתּת אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשנים

חזקה. זֹו הרי - לי מכרּתֹו אֹו זה מקֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָלי
.ÂËחּוץ וזרע ּבּה ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּגדר
טֹוענין ׁשהּבעלים חזקה. לֹו עלתה לא - ׁשנה אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה

מה ּכל אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻואֹומרין:
הּדין והּוא מחיתי. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו, הּׂשדה חּית - ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּזרע
אדם ּכל ויד חּיה רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלכל

ּבֹו. ְִמצּויין
.ÊËמאֹותֹו חּוץ ּבכּלּה החזיק - רבע מּבית חּוץ ּכּלּה ְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹֻֻאכלּה

הּׂשדה, ּבתֹו חּלמיׁש היה אפּלּו ּבֹו. נהנה ׁשּלא רבע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבית
חזקה. ּבֹו לזה אין - לֹו ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהֹואיל

.ÊÈהחזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל ּבאילנֹות אחד ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
טֹוען: מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלן ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו ואני ׁשּלי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכל
והּוא לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש - ׁשנים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשלׁש
ׁשהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חּוצה וסּלֹו האֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָּכמלֹוא

הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש - ְְְֵַַַַַַָּבּקרקע
.ÁÈּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות ּכל האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן

ל מכרּת אּתה לֹוהאילן: יׁש זה הרי - וקרקעֹו זה אילן י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּתהֹום. עד האילן ּכעבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָּׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועּׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עּׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
עּׂשרה ׁשהיּו והּוא ּבּכל. החזק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻועּׂשרה
ׁשאר הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאכל
ולא ּפרֹות האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ׁשאכל. ּבּמה אּלא החזק לא - ְֲֶֶֶַַַָָָָֹֻאכלן
.Îּובזזּו הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הֹואיל עליהן, ּפרֹותיהן מּניח אם אבל הּפרֹות; ׁשאר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"ב שבט ז' שלישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשאכלּום2ואּלּו‡. ּפי על אף ּבידן הּקרקע מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמנין ׁשנים: והּׁשּתפין,4והאריסין3ׁשלׁש והאּפֹוטרֹוּפין ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻֻ

ּבנכסי ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָוהאיׁש
הּבן ּבנכסי והאב זה5אביו, מקּפידין אין מאּלּו אחד ׁשּכל . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

א ראיה אכילתן אין לפיכ זה, ּבהןעל מחּו ׁשּלא ּפי על ף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבעלים.

הּסת ויּׁשבע להן, ידּועה נתנּו,6הּקרקע וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו .7ּכמֹו ְְֵֶַ

זמן8וכן·. אֹותֹו ׁשל גלּיֹות ּכֹוכבים9ראׁשי והעֹובד והּגזלן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
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והשותפים.1) האומנים כגון חזקה, להם שאין אלה דין מב.2)מבאר בתרא בבא בונים3)משנה או לתקנם בניינים שמקבלים
ידו תחת שהם האדם בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש [רשב"ם בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים
במטלטלין, שהמדובר כן גם מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום ורבינו ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה
גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות ובהגהות חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים היו שאפילו המשנה, ומלמדת
שהוא ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן רבו שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין" גורס אינו

שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מידה4)מפרש או מסויים אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
כאן.5)קבועה. שמנה אלה כל של דיניהם בפרטות רבינו מבאר מכר.6)לקמן חזקת7)שלא בדין א הלכה ט פרק למעלה

לו.8)מטלטלין. זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה



orhpeקו oreh zekld - hay 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זרֹוע ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, אכילתן אין חרׁש10- וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
טענה להם ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין - וקטן 11ׁשֹוטה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

הּמחזיק וכן לּבעלים. ּתחזר אּלא ּבידן, הּקרקע ׁשּתעמד ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּכדי
ראיה.12ּבנכסיהן אכילתן אין - ְְְֲִִֵֵֶָָָָ

ּׂשדה‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
והביא ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא טען והּוא חזקה, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשמעֹון
ידּוע ׁשראּובן עדים הביא וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון
מחה לא זה ּומּפני אּפֹוטרֹוּפֹוסֹו, אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻׁשהּוא
נתן. ולא מכר ׁשּלא הּסת ויּׁשבע לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

לׁשארן הּדין ראיה13והּוא ׁשמעֹון הביא לא אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹ
מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף היה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשראּובן
חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל לי, ּומכר ׁשּתפי הּוא הן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואמר:

נאמן זה הרי - מעֹולם ׁשּתפי היה לא לֹומר: ּכׁשאר14ויכֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
אדם. ָָָּכל

אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין
מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. א15ׁשנים אם ׁשנים, ׁשלׁש אֹותן כלּו ְְִִִֵַָָָָָָָָֻ

חזקה להן יׁש - מאּמנּותן ׁשּירדּו .16מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
לאביו17האריסין‰. אריס ׁשהיה ּכגֹון ּבעל18ּכיצד? ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּתי ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה

ּבידֹו19אבֹות הּבעלים ממחין אין הּוא20, זה אם אבל . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ּתחּלה אריס -21ׁשּנעּׂשה חזקה ׁשני ּכּלּה ואכלּה הֹואיל , ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ

ׁשנה אכל היא לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו; אֹותּה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמעמידין
ּבֹו. מחית ולא ׁשנה ְִִַַָָָֹאחר

.Âידֹו22אריס ּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי יׁש23ׁשל - ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחרים אריסים מֹורידין ׁשאין חזקה; והּוא24לֹו אדם לנכסי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ

לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
אֹותֹו עּׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ואריס25חזקה; ׁשּירד26. ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ

החזיק27מאריסּותֹו - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש .28ואכלּה ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Êּׂשדה על אּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשהיה ּבין ּכיצד? ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוסין

ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנּו ּבין נכסים, ׁשאר על ּבין ׁשּמּנה29זֹו ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יתֹומים אבי אֹותן30אֹותם והּניחּו היתֹומים וגדלּו ּבין31, , ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

והן הֹואיל והכנסתֹו, הֹוצאתֹו על אּפֹוטרֹוּפֹוס אדם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּמּנה
חזקה להן אין - ּברׁשּות האּפֹוטרֹוּפין32מׁשּתּמׁשין עברּו . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

חזקה זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו .33מּמּנּוין, ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
.Áּדין34הּׁשּתפין ּבּה ואין זֹו, ּבּׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ

ׁשנים35חלּקה ּכּמה מהן האחד ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף , ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ׁשניהם ּבחזקת היא הרי ואכלּה36- חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ואם . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

חזקה לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה אֹומר37האחד ׁשהרי ; ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻ
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בהו10) מחזיקינן ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם [בגמרא בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים
לגמרי ודילג כאן רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו ואין בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה
מקפידים אינם כולם, את לעבד יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני, הדין את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על

מיחו. שלא פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו וישביחום, יעבדום גדול11)שאחרים כטענת נחשבת אינה טענתם
שבעל משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם משנה [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו: והרי בריא,
והרשב"א והרמב"ן זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה י"ב פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה

חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על לט.12)חולקים מציעא בבא רבא, של למעלה.13)מימרא שנמנו אלה לכל
שלך.14) שותף אינני לטעון היה שיכול מתוך מז.15)במיגו, שם מאומנתו16)ברייתא שירד לפני לידו שנמסר בבית אפילו

ג הלכה ט פרק למעלה מטלטלין).(ראה חזקת מו:17)בדין רבות.18)שם שנים במשך קבוע אין20)משפחות.19)אריס
הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי יותר או שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות כל שיאכל מקפידים הבעלים
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון: הוא יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין אריס למה

כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן: רבי ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול פעם21)כשנטלתי
במשפחתו. שם.22)ראשונה נחמן רב של ידיו23)מימרא וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר, "תחתיו", שם: בגמרא

בשדה. השדה.24)מטיפול מן בחלק כן גם מתעסק שיעבדו25)והוא אחרים אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,
ובאחריותו. מז.26)בהשגחתו שם באריסות.27)ברייתא מלהתעסק שירד28)הפסיק לפני באריסות כשקיבל אפילו

יתומים.29)מאריסותו. נכסי יפה30)על בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד דין בית שמינוהו הוא שכן כל
ידי על שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים אין ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו

כך). כל בודק שאינו האפוטרופוס.31)אביהם, בידי הנכסים את "אין32)השאירו רבינו: כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן
שאפוטרופוס ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד ... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים
בני לשאר אפוטרופוס בין ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש כשיאכל אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות
ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י (ראה לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים לטעם כאן הוצרך ולמה אדם,

שם). הערותינו ראה עוד, יתבאר ז הלכה י"ד רבינו33)פרק למד ומהם ואריסים, אומנים לגבי זה דין נאמר שם בגמרא
מב:34)לאפוטרופוס. בתרא מהלכות35)בבא א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה לא יחלקוה שאם קטנה, שדה

שם). ראה חלוקה, דין בהם שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה הסכמתי36)שכנים לטעון יכול השותף
לשני לחלקו רצוי ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני כך ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה

לו37)חלקים. שיש אמר אחר ובמקום חזקה לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי הסתירה על עמדו שם בגמרא
"השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל משמע שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה כשיש כאן רבינא, ותירץ חזקה,
דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה", שני כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב רבינו של מלשונו
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש אפילו חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב. חלוקה;

orhpe oreh zekld - hay 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את אכלּתי היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת אם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻלׁשּתפֹו:
האיׁש וכן ׁשנים? ׁשלׁש ּכל מחית ולא ׁשֹותק ואּתה 38ּכּלּה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻ

עּמּה ׁשהתנה ּפי על אף חזקה, ׁשני אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאכל
ּבנכסיה ּפרֹות לֹו ארּוסה39ׁשאין ּכׁשהיא עּמּה התנה ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

יירׁשּנה והרס40ׁשּלא ּובנה אכל ּכ ואחר מה41, ּכל ועּׂשה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
האּׁשה וכן ונׁשּתּמׁשה42ּׁשעּׂשה; ּבעלּה ּבנכסי ּפרֹות ׁשאכלה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּפי על אף ׁשנים, ּכּמה ּכחפצּה ּׂשדה43ּבהן לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּׂש ואכלה ראיהּבמזֹונֹותיה אכילתן אין - אחרֹות וכן44דֹות . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּבני45הּבן ּבכלל ונחׁשב אביו ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ׁשני אביו נכסי אכל אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּביתֹו,
ראיה אכילתן אין - חזקה ׁשני עליו סֹומ ׁשהּוא זה .46ּבן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

.Ëספק48ׁשּפרׁש47ּובן אפּלּו ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה מאביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם49ּגרּוׁשין ּכל ּכׁשאר הן הרי -50. ְֲִִֵֵֵָָָָ

.Èגלּיֹות ּכח51ראׁשי ּבהן ׁשהיה לפי חכמים, ּבימי ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ׁשהחזיק אחר וכן ראיה. אכילתן אין - העם את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּדֹות
לפי ראיה. אכילתֹו אין - ׁשנים ּכּמה אכל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבנכסיהן,
מסּלקין ׁשּירצּו זמן ּכל ּתּקיפה, ׁשּידן מּפני ממחין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

הּסת נׁשּבעין אבל מּמּנה. ואם52זה נתנּו. וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּלא הּסת נׁשּבע - מכר ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהן

להם. נתן ולא להן ְֶֶַַָָָָֹמכר
.‡Èּכיצד מי53הּגזלן אֹו זֹו, ּׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

אבֹותיו אף54ׁשהחזקּו ממֹון, עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ּׂשדה ׁשאכל ּפי ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ְִַָלּבעלים.

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשּמכרּו‡. עדים הביאּו אם ראיה, אכילתן ׁשאין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּכל

ראיה, ראיתן - ּבמּתנה להן נתנּוה אֹו זֹו ּׂשדה הּבעלים ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלהם
אמרּו? נכסים זה ּבאי אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחּוץ
ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ּבּׂשדה אֹו ּברזל, צאן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבנכסי
אבל מּׁשלֹו; ּבׁשּום לּה ׁשּנתן ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכתב
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש - מלֹוג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנכסי

ּׂשדה·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
ׁשּמכר עדים ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,
,ל מכרנּו לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ּׂשדה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מּידֹו, הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו הֹודינּו הּיראה מּפני ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וכ ּכ לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָואין
את הּבעלים לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין -ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּדמים,
זֹו‚. ּׂשדה ׁשאכלּו האּפֹוטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבן

- להן נתנּו אֹו להן מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם חזקה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
מאביהם להן ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיׁש
עדים, הביאּו ואם חזקה. להן אין - חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאכלּוה
מעמידין - נתנּוה אֹו להן ׁשּמכרּוה לאביהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהֹודּו

ּבידן. הּׂשדה ְֶֶַָָָאת
הּגזל„. הּבעליםּבן ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף ן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגזלן, ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה - ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלאביו
אביו אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש - אביו ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָאפּלּו

חזקה. לֹו אין -ֲֵָָ
אכילתֹו‰. אין - ׁשנים ּכּמה אכלּה אפּלּו ּכֹוכבים, ֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהעֹובד

ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹראיה;
ליּׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ׁשבּועה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּום
ּכעֹובד הּוא הרי - ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָויּׂשראל

ראיה. אכילתֹו ׁשאין ְֲִִֵֶָָָָּכֹוכבים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רק וקובעת חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
לכולה". (וירד) נחית וקא חלוקה דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת דעתו והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא

שם]. משפט חושן יוסף בית מט.38)ראה וגמרא מב. שם חזקה,39)משנה לו שאין להשמיענו צריך אינו כך התנה כשלא
השדה. את שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה נכסי פירות אוכל הבעל הנישואין,40)שהרי לפני הותנה אם זה, ותנאי

כשאכל חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי שהסתלק פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב מועיל,
כ"ג בפרק מבוארים אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן משפט חושן סמ"ע וראה שם ראה אישות. וקלקל41)מהלכות הזיק אם אבל הנכסים, לטובת
משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא ואם ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב למחות, צריכה הקרקע, את
מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק לא שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל רבינו דברי פירש
ולמה אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב מדברי

רבא)]. של רבו הוא יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע מב.42)לנו שם נא.43)משנה שם שהבעל44)גמרא
לה. שקצב מזה יותר למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד מב.45)אינו שם ורשב"ם46)משנה זה. על זה להקפיד דרכם שאין

לזה. זה כאפוטרופוסים שהם מפרש, מז.47)שם והלכתא48)שם אמרו: נב. שם בנכסיו. מתעסק ואינו אביו בית את עזב
חזקה). לו אין אמרו לא (פירוש: לא - מגורשת49)חלקו חכמים שאמרו מקום "כל שמואל: בשם שאמר זירא כרבי מז: שם

במזונותיה". חייב בעלה גירושין) (=ספק מגורשת כשייחד50)ואינה שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור שם בתוספות
אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה שדה ב.51)לה בהלכה היסת52)נתבאר שנשבעים פעמים, כמה כבר נתבאר

קרקעות. של אותה53)בתביעות על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא" זו שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שם). (טור שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה חסדא54)שדה רב בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף

יוחנן כרב - כשניהם רבינו ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם שאין מובן ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם:
כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, הביאו1)וכרב אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

שאין חזקה ודין איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין בורח ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו עדים
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את אכלּתי היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת אם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻלׁשּתפֹו:
האיׁש וכן ׁשנים? ׁשלׁש ּכל מחית ולא ׁשֹותק ואּתה 38ּכּלּה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻ

עּמּה ׁשהתנה ּפי על אף חזקה, ׁשני אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאכל
ּבנכסיה ּפרֹות לֹו ארּוסה39ׁשאין ּכׁשהיא עּמּה התנה ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

יירׁשּנה והרס40ׁשּלא ּובנה אכל ּכ ואחר מה41, ּכל ועּׂשה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
האּׁשה וכן ונׁשּתּמׁשה42ּׁשעּׂשה; ּבעלּה ּבנכסי ּפרֹות ׁשאכלה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּפי על אף ׁשנים, ּכּמה ּכחפצּה ּׂשדה43ּבהן לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּׂש ואכלה ראיהּבמזֹונֹותיה אכילתן אין - אחרֹות וכן44דֹות . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּבני45הּבן ּבכלל ונחׁשב אביו ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ׁשני אביו נכסי אכל אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּביתֹו,
ראיה אכילתן אין - חזקה ׁשני עליו סֹומ ׁשהּוא זה .46ּבן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

.Ëספק48ׁשּפרׁש47ּובן אפּלּו ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה מאביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם49ּגרּוׁשין ּכל ּכׁשאר הן הרי -50. ְֲִִֵֵֵָָָָ

.Èגלּיֹות ּכח51ראׁשי ּבהן ׁשהיה לפי חכמים, ּבימי ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ׁשהחזיק אחר וכן ראיה. אכילתן אין - העם את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּדֹות
לפי ראיה. אכילתֹו אין - ׁשנים ּכּמה אכל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבנכסיהן,
מסּלקין ׁשּירצּו זמן ּכל ּתּקיפה, ׁשּידן מּפני ממחין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

הּסת נׁשּבעין אבל מּמּנה. ואם52זה נתנּו. וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּלא הּסת נׁשּבע - מכר ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהן

להם. נתן ולא להן ְֶֶַַָָָָֹמכר
.‡Èּכיצד מי53הּגזלן אֹו זֹו, ּׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

אבֹותיו אף54ׁשהחזקּו ממֹון, עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ּׂשדה ׁשאכל ּפי ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ְִַָלּבעלים.

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשּמכרּו‡. עדים הביאּו אם ראיה, אכילתן ׁשאין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּכל

ראיה, ראיתן - ּבמּתנה להן נתנּוה אֹו זֹו ּׂשדה הּבעלים ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלהם
אמרּו? נכסים זה ּבאי אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחּוץ
ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ּבּׂשדה אֹו ּברזל, צאן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבנכסי
אבל מּׁשלֹו; ּבׁשּום לּה ׁשּנתן ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכתב
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש - מלֹוג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנכסי

ּׂשדה·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
ׁשּמכר עדים ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,
,ל מכרנּו לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ּׂשדה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מּידֹו, הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו הֹודינּו הּיראה מּפני ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וכ ּכ לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָואין
את הּבעלים לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין -ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּדמים,
זֹו‚. ּׂשדה ׁשאכלּו האּפֹוטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבן

- להן נתנּו אֹו להן מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם חזקה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
מאביהם להן ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיׁש
עדים, הביאּו ואם חזקה. להן אין - חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאכלּוה
מעמידין - נתנּוה אֹו להן ׁשּמכרּוה לאביהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהֹודּו

ּבידן. הּׂשדה ְֶֶַָָָאת
הּגזל„. הּבעליםּבן ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף ן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגזלן, ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה - ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלאביו
אביו אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש - אביו ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָאפּלּו

חזקה. לֹו אין -ֲֵָָ
אכילתֹו‰. אין - ׁשנים ּכּמה אכלּה אפּלּו ּכֹוכבים, ֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהעֹובד

ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹראיה;
ליּׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ׁשבּועה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּום
ּכעֹובד הּוא הרי - ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָויּׂשראל

ראיה. אכילתֹו ׁשאין ְֲִִֵֶָָָָּכֹוכבים
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רק וקובעת חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
לכולה". (וירד) נחית וקא חלוקה דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת דעתו והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא

שם]. משפט חושן יוסף בית מט.38)ראה וגמרא מב. שם חזקה,39)משנה לו שאין להשמיענו צריך אינו כך התנה כשלא
השדה. את שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה נכסי פירות אוכל הבעל הנישואין,40)שהרי לפני הותנה אם זה, ותנאי

כשאכל חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי שהסתלק פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב מועיל,
כ"ג בפרק מבוארים אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן משפט חושן סמ"ע וראה שם ראה אישות. וקלקל41)מהלכות הזיק אם אבל הנכסים, לטובת
משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא ואם ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב למחות, צריכה הקרקע, את
מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק לא שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל רבינו דברי פירש
ולמה אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב מדברי

רבא)]. של רבו הוא יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע מב.42)לנו שם נא.43)משנה שם שהבעל44)גמרא
לה. שקצב מזה יותר למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד מב.45)אינו שם ורשב"ם46)משנה זה. על זה להקפיד דרכם שאין

לזה. זה כאפוטרופוסים שהם מפרש, מז.47)שם והלכתא48)שם אמרו: נב. שם בנכסיו. מתעסק ואינו אביו בית את עזב
חזקה). לו אין אמרו לא (פירוש: לא - מגורשת49)חלקו חכמים שאמרו מקום "כל שמואל: בשם שאמר זירא כרבי מז: שם

במזונותיה". חייב בעלה גירושין) (=ספק מגורשת כשייחד50)ואינה שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור שם בתוספות
אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה שדה ב.51)לה בהלכה היסת52)נתבאר שנשבעים פעמים, כמה כבר נתבאר

קרקעות. של אותה53)בתביעות על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא" זו שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שם). (טור שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה חסדא54)שדה רב בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף

יוחנן כרב - כשניהם רבינו ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם שאין מובן ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם:
כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, הביאו1)וכרב אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

שאין חזקה ודין איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין בורח ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו עדים
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.Â:ואמר ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא הּיּׂשראל זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָטען
הּיּׂשראל מּזה לי ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד לקחּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבפני
מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע נאמן, זה הרי - עלי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמערער
חזקה, ׁשני אכלּתיה והרי מּמ לקחּתיה אני לֹומר: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיכֹול

.מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה מּפלֹוני לֹומר: ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָיכֹול
.Êאכלּה ּכיצד? הגּדיל. ואפּלּו קטן ּבנכסי מחזיקין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאין

וטען: ׁשהגּדיל, אחר ּוׁשּתים אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבפניו
ׁשּיאכל עד ּכלּום, זה אין - לי נתּת אּתה לי, מכרּת ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה

ׁשהגּדיל. אחר רצּופֹות ׁשנים ְְִִִֶַַָָׁשלׁש
.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי

ואּלּו הֹואיל ,וכ ּכ עליהן חֹובה לי ויׁש ּבידי, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמׁשּכֹונה
מחזקת אינּה ׁשהרי נאמן, - ּבידי הן לקּוחים אמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻרצה
ּׁשּטען, מה מּׁשבחּה גֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
יתֹומים ׁשל ׁשהיא קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹותחזר
הּׂשדה ותחזר קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו -ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדין. עּמהן ויעּׂשה ׁשּיגּדלּו עד ליתֹומים, ׁשאכל הּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכל

.Ë:לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה
על לי יׁש חֹוב לֹומר: נאמן מאביהן, ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות. מן אֹותֹו וגֹובה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹאביהן,

הן. ׁשּלי לֹומר: ׁשּיכֹול ִִֵֶֶַָמּתֹו
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח

הּמחזיק אכל אפּלּו ּבנכסיו. מחזיקין אין - להמיתֹו ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמבּקׁש
אֹומרים ואין ראיה. אכילתֹו אין - ׁשּלקח וטען ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני מחית? לא לּמה הּׂשדה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבעל
לא ואם אדם, ּככל הּוא הרי - ממֹון מחמת הּבֹורח ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל

ּבנכסיו. מחזיקין - ְֲִִִִַָָָמחה
.‡Èׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין

וטען הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָחזקה
מּתֹו ּבידֹו; אֹותּה מעמידין - ּובעלי אּת לי מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָואמר:
אכלּה ׁשהרי ,ּבעלי מֹות אחר לקחּתיה מּמ לֹומר: ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
אכלּה אם אבל ּבֹו. מחת ולא הּבעל מיתת אחר חזקה ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹׁשני
מיתת אחר חזקה ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיי

חזקה. לֹו אין - ְֲֵַָָָּבעלּה
.·Èהרי ּכיצד? חזקה. אינּה - טענה עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
יֹודע איני לֹו: ואמר הׁשיבֹו הּוא! ׁשּלי זֹו? ּׂשדה ל ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמאין

וכ היא, מי לתֹוכּהׁשל ירדּתי ּכלּום אדם לי אמר ׁשּלא יון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ולא לֹו ׁשּנתנּה ולא ׁשּלקחּה טען לא ׁשהרי חזקה, זֹו אין -ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
עד מּידֹו אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּירׁשּה.
ּתחזר - עדים הביא ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיביא
ּפֹותחין ואין ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו
ל היה ׁשטר ׁשּמא אֹומרים: ואין ּתחּלה, הּמחזיק ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלזה
הּפרֹות ּכל יחזיר - טען לא ואם מעצמֹו; ׁשּיטען עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואבד,

ּבידֹו, ׁשטר ׁשּיׁש מחמת חזקה ׁשני האֹוכל וכן ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאכל.
ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה - ּבטל הּׁשטר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹונמצא

לּבעלים. ְִֵַַָהּפרֹות
.‚Èאביו ׁשּדר ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּבא

הּוא ׁשאכלּה וכיון אחד, יֹום אפּלּו ּבּה נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּׂשדה
אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - אביו מחמת ׁשנים ְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָׁשלׁש
וכל הּׂשדה ּתחזר - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹלא
טֹוען אינֹו ׁשהרי ׁשּלֹו; ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפרֹות
הביא לאבֹותיו. זֹו קרקע נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹעליו
אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה - אביו ּבּה ׁשּנראה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָראיה
אפּלּו ּבּה אביו ׁשּדר ראיה להביא צרי אּלא קנאּה; ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָָָֹולא

אחד. ֶָיֹום
.„Èואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ּׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה אני יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו? ּולּׂשדה ּל מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
ׁשהיא והֹודה הֹואיל הּוא, ּגזלן ל ׁשּמכר ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהמערער:
למערער, הּפרֹות וכל הּׂשדה ּתחזר - מּמּנּו לקחּה וׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלֹו
ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער לזה ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאף
ּדר לֹו ׁשּמכר ׁשּפלֹוני עדים, הּמחזיק זה הביא ּבזה. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
ואחר מּמ לקח ּבפני לֹו: ׁשאמר אֹו אחד, יֹום אפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבּה
טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; אֹותּה מעמידין - לי מכרּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכ
יׁש ׁשהרי לקחּתיה, מּמ ואמר: טען רצה ואּלּו חזקתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

חזקה. ׁשני ְֲֵָָלֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

לֹו,‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא זֹו, ּׂשדה על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמי
עדים והביא מּמּנּו, ׁשּלקחּה ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהביא
אם .ׁשטר קּים ּבּתחּלה: לֹו אֹומרים - חזקה ׁשני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאכלּה
לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון טֹוב, הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָנתקּים

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע חזקה, עדי על סֹומכין -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשני·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהם אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין קּימת; עדּותן - ּׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לא זה ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשית

והּפרֹות. הּקרקע ותחזר זה. ּבּה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹהעיד
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש ׁשהּוא ּבחזקת לּׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין לירׁשּה, וראּוי מּמּנּו קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
חּיב - ּתחּלה ׁשּירד זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנמצא

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְֲִֵֶַַַָָלהחזיר
אֹומר„. וזה ׁשּלי, אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ע מהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין דיםׁשּלי, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו אבֹותיו, ׁשל אֹו ׁשּלֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשהיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממך. שקנה מפלוני קניתי טוען או ירושה מחמת בא ודין טענה, וגם1)עימה שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר
ודין אבותי, של אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין ואימתי לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני אכל

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך

orhpe oreh zekld - hay 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הן אּלּו ּבהן ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעדים
וכל ּבידיהן, אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
הראיה. ועליו מּידֹו מֹוציא האחר ויהיה ּבּה, ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמתּגּבר
אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה וירד עליהן ותקף ׁשליׁשי ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואם

ִֶָמּמּנה.
ׁשני‰. וׁשאכלּה אבֹותיו ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא

ׁשני ׁשאכלּה עדים האחר והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזקה
ׁשניהם ׁשל החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחזקה
החזקה עדי עליו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכחׁשת,
והביא הּׁשני חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
עדּות ּגם נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאף
הראׁשֹון, אף מּמּנה ּומסּלקין ּדין ּבית חֹוזרין - מכחׁשת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻזֹו

ּבּה. ירד הּמתּגּבר וכל ׁשניהם, ּביד אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּניחין
.Âהביא זה אבֹותי, ׁשל אֹומר וזה אבֹותי, ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

חזקה ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
הּפרֹות ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ּכלּום, טען לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכל;
זה חזר ּכלּום. אינּה - הּבעלים על טענה עּמּה ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחזקה
וזה לי, מכרּתּה ואּתה היתה, אבֹותי ׁשל ּכן ואמר: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמחזיק
סֹומ ׁשאני ּכלֹומר, - אבֹותי ׁשל ׁשהיא ּתחּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטענּתי
אבֹותי ׁשל ׁשאמר: אֹו אבֹותי, ּכׁשל ׁשּלי היא והרי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליה
אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - מאבֹותי ְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקחּוה
ּבּתחּלה טען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָלדבריו
ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי ׁשל ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. ְֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּובא ּׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

אמר חזקה, ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה מּלוי זֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָראּובן:
מּלוי לקחּתיה ׁשאני ּבידי מקּים זה ׁשטר והלֹוא ׁשמעֹון: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹו
ּדעּת על ּתעלה וכי ואמר: ראּובן חזר ׁשנים, ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמהּיֹום
לי יׁש רּבֹות ׁשנים מּׁשּקניתיה? לי יׁש ּבלבד ׁשנים ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלׁש
טענה; ראּובן טענת הרי - קדמּתי ואני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּׁשּלקחּתיה,
הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות לׁשנים קֹורא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאדם
חזקה ׁשני ׁשאכל ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה עדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראּובן
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ׁשּלקחּה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹקדם
מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשהחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹגדֹולה
.Áאבֹותי ׁשל אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי ׁשל אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַזה

ּכל מּזה ּומֹוציאין עדים. ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואין
עדים עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות

העדים והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאכל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי, והרי לקחּתיה מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען:
הּוא, ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ׁשּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל
אֹומר היה רצה ואּלּו הֹואיל ּבאמת, לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו

זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי אתּבׁשטרֹו, מֹוציאין ואין נאמן, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
הּסת. ויּׁשבע ידֹו, מּתחת ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה

.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
עדים והביא חזקה, ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה מּמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאכלּה
הייתי לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלקחּת
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה, להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - זֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ּבֹו, לֹו ׁשּמכר ׁשּטֹוען הּזה ּבּזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמערער
הביא לא ואם ׁשּימּכר. אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו. מסּלקין -ְְִַ
.‡Èׁשהיּו ּבין ּׂשדהּו, דר ואבדה הּים למדינת ׁשהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה אֹותּה הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָארּבע
ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל הרי - מאחד קנּויֹות ּׂשדֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארּבע
דר לֹו יקנה לפיכ הּוא. חברי על ׁשּל דר ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָואֹומר:
לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו מנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמאה
אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
לעבר יכֹול אּתה אין - ׁשטרֹו אחד לכל אחזיר אם עּתה ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
לֹו. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעל
והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות ּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאבל
מּכל לֹו: אֹומר זה הרי - סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעל
ּבעל ׁשּירצה ּׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה לֹו ויל ;עלי ּדרּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
היא זֹו ואֹומר: ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשדה.

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה אֹותֹו מסּלקין אין - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָדרּכי

ה'תשע"ב שבט ח' רביעי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

הּׁשטר,2ראּובן‡. מעדי לוי והיה ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

זכּותֹו ּכל אּבד והרי על3ּׂשדה, ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן ּותערער. ותבֹוא ׁשּכתּוב4הּמכר ּבׁשטר לוי העיד אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד1) הביא ואחר השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר, שטר על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר
הדין, לעוות שקר טענת לטעון איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא או אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה

תרחק". שקר "מדבר תורה: שאמרה קט.2)כמו כתובות אומר:3)משנה אדמון זה. בדין וחכמים אדמון נחלקו שם במשנה
וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח עם להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח השני שיאמר: הוא "יכול

כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים ונראה4)להוציא זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
גובלת פלוני מצד בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר", "סימן זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
"משמע כתבו: עשאה המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער. בא זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה



קט orhpe oreh zekld - hay 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הן אּלּו ּבהן ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעדים
וכל ּבידיהן, אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
הראיה. ועליו מּידֹו מֹוציא האחר ויהיה ּבּה, ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמתּגּבר
אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה וירד עליהן ותקף ׁשליׁשי ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואם

ִֶָמּמּנה.
ׁשני‰. וׁשאכלּה אבֹותיו ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא

ׁשני ׁשאכלּה עדים האחר והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזקה
ׁשניהם ׁשל החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחזקה
החזקה עדי עליו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכחׁשת,
והביא הּׁשני חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
עדּות ּגם נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאף
הראׁשֹון, אף מּמּנה ּומסּלקין ּדין ּבית חֹוזרין - מכחׁשת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻזֹו

ּבּה. ירד הּמתּגּבר וכל ׁשניהם, ּביד אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּניחין
.Âהביא זה אבֹותי, ׁשל אֹומר וזה אבֹותי, ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

חזקה ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
הּפרֹות ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ּכלּום, טען לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכל;
זה חזר ּכלּום. אינּה - הּבעלים על טענה עּמּה ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחזקה
וזה לי, מכרּתּה ואּתה היתה, אבֹותי ׁשל ּכן ואמר: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמחזיק
סֹומ ׁשאני ּכלֹומר, - אבֹותי ׁשל ׁשהיא ּתחּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטענּתי
אבֹותי ׁשל ׁשאמר: אֹו אבֹותי, ּכׁשל ׁשּלי היא והרי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליה
אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - מאבֹותי ְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקחּוה
ּבּתחּלה טען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָלדבריו
ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי ׁשל ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. ְֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּובא ּׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

אמר חזקה, ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה מּלוי זֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָראּובן:
מּלוי לקחּתיה ׁשאני ּבידי מקּים זה ׁשטר והלֹוא ׁשמעֹון: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹו
ּדעּת על ּתעלה וכי ואמר: ראּובן חזר ׁשנים, ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמהּיֹום
לי יׁש רּבֹות ׁשנים מּׁשּקניתיה? לי יׁש ּבלבד ׁשנים ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלׁש
טענה; ראּובן טענת הרי - קדמּתי ואני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּׁשּלקחּתיה,
הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות לׁשנים קֹורא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאדם
חזקה ׁשני ׁשאכל ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה עדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראּובן
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ׁשּלקחּה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹקדם
מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשהחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹגדֹולה
.Áאבֹותי ׁשל אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי ׁשל אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַזה

ּכל מּזה ּומֹוציאין עדים. ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואין
עדים עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות

העדים והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאכל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי, והרי לקחּתיה מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען:
הּוא, ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ׁשּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל
אֹומר היה רצה ואּלּו הֹואיל ּבאמת, לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו

זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי אתּבׁשטרֹו, מֹוציאין ואין נאמן, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
הּסת. ויּׁשבע ידֹו, מּתחת ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה

.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
עדים והביא חזקה, ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה מּמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאכלּה
הייתי לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלקחּת
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה, להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - זֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ּבֹו, לֹו ׁשּמכר ׁשּטֹוען הּזה ּבּזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמערער
הביא לא ואם ׁשּימּכר. אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו. מסּלקין -ְְִַ
.‡Èׁשהיּו ּבין ּׂשדהּו, דר ואבדה הּים למדינת ׁשהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה אֹותּה הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָארּבע
ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל הרי - מאחד קנּויֹות ּׂשדֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארּבע
דר לֹו יקנה לפיכ הּוא. חברי על ׁשּל דר ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָואֹומר:
לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו מנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמאה
אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
לעבר יכֹול אּתה אין - ׁשטרֹו אחד לכל אחזיר אם עּתה ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
לֹו. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעל
והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות ּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאבל
מּכל לֹו: אֹומר זה הרי - סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעל
ּבעל ׁשּירצה ּׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה לֹו ויל ;עלי ּדרּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
היא זֹו ואֹומר: ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשדה.

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה אֹותֹו מסּלקין אין - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָדרּכי

ה'תשע"ב שבט ח' רביעי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

הּׁשטר,2ראּובן‡. מעדי לוי והיה ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

זכּותֹו ּכל אּבד והרי על3ּׂשדה, ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן ּותערער. ותבֹוא ׁשּכתּוב4הּמכר ּבׁשטר לוי העיד אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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עד1) הביא ואחר השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר, שטר על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר
הדין, לעוות שקר טענת לטעון איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא או אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה

תרחק". שקר "מדבר תורה: שאמרה קט.2)כמו כתובות אומר:3)משנה אדמון זה. בדין וחכמים אדמון נחלקו שם במשנה
וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח עם להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח השני שיאמר: הוא "יכול

כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים ונראה4)להוציא זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
גובלת פלוני מצד בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר", "סימן זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
"משמע כתבו: עשאה המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער. בא זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה



orhpeקי oreh zekld - hay 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הֹואיל מערב, אֹו מזרח מּצד ראּובן ׁשל ּפלֹוני הּׂשדה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבֹו:
זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר והעיד לאחר סימן הּׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועּׂשה
ּבׁשטר ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ּולערער; לחזר יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹואינֹו
ּותערער ותחזר ּפלֹוני מּצד הּזאת הּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹזה

ֶָָעליה.
ּכל5טען·. ולא סימן ׁשעּׂשיתי הּוא אחד ּתלם ואמר: העד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

- ראּובן ׁשל הּוא ּבלבד לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה,
הּנׁשמעת טענה זֹו לֹו6הרי ויׁש חּוץ7, הּׂשדה ּכל על לערער ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּתלם מעדי8מאֹותֹו ּבאחד אּלא אמּורים הּדברים ּכל ואין . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּדּין אבל לערער; ׁשּבא הּׁשטר9הּׁשטר לֹו10ׁשּקּים יׁש - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכתּוב היה מה ידעּתי לא ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלערער,
ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר לקּים לּדּינין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּׁשטר.

ּכן11קראּוהּו אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין אין העדים אבל , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבֹו וידקּדקּו ּכּלֹו .12קראּוהּו ְְְִַָֻ

ׁשמעֹון‚. ּׂשדה13ּבא קֹונה הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ל לוי: לֹו אמר אֹותּה; אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
ולא עליה, לערער ללוי לֹו יׁש - היא טֹובה אֹותּה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּוקנה

זכּותֹו מעּׂשה14אּבד עּׂשה לא ׁשהרי רצֹוני15; לֹומר: לֹו ויׁש , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן, יד מּתחת ׁשּתצא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ּׂשדי. ואּקח ְִִֶַַָּבּדין
יֹודע16ראּובן„. איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

לקחּתיה מּלוי זֹו ּׂשדה אּלא סח, אּתה עדים17מה והרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

לי יׁש עדים והלֹוא ראּובן: לֹו אמר חזקה, ׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאכלּתיה
זֹו אין - זֹו ּׂשדה לי מכר לי: ואמרּת אלי ּבאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבערב

מּמ לקנֹות רציתי לֹומר: לׁשמעֹון לֹו ויׁש ּכדי18ראיה; , ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
אם יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
ׁשמעֹון טען לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה. אֹו ׁשּל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

לֹו טֹוענין אין - זֹו .19טענה ֲֲִֵַָ
ׁשערער‰. וׁשמעֹון20ראּובן ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ

חזקה, ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ּכלל, ׁשאכל עדים היּו ׁשּלא ּבין אכלּת, ּבגזל אמר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוראּובן

ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה חּיב21ּבין אינֹו - ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
ואין אכלּתי, ׁשּלי אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר
הֹודה מעצמֹו ׁשהרי ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים ;22עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשל ּכחֹו ליּפֹות - ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוזה
ּבא הּוא עֹומדת23אֹוכל הּׂשדה היתה - אחר עּמֹו היה ואּלּו , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו24ּבידֹו ותחזר מכר ׁשּלא הּסת ראּובן יּׁשבע :לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּפרֹות ּכלּום לֹו חּיב ׁשאינֹו הּסת ׁשמעֹון ויּׁשבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשדה,

ויּפטר.25ׁשאכל ְִֵֶַָָ
.Âעדים ׁשני מּׁשני26היּו ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

חּיב - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר - ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה
העד מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו; על אֹומר:27להחזיר אּלא , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנים ׁשּתי ואכלּתי העיד מחּיב28אמת נמצא אכלּתי, וׁשּלי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּומׁשּלם29ׁשבּועה להּׁשבע, יכֹול .30ואינֹו ְְְְִֵֵַַָָָ
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לערער יכול אינו - ראובן של שדה פלוני מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך
המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ נדחק כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש, משנה [במגיד עליה.
ובזה הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו קצת מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה להבין וקשה
נוח השני לטענה: מקום כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון גם - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -

וכו'. ב.5)לי עמוד הדעת.6)שם על שם.7)המתקבלת יוחנן רב של מימרא בו8)הזכות. לזרוע שאפשר תלם לו ונותן
חושן בטור הובאו ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד "שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה

קמז). סימן שם.9)משפט העדים.10)כאביי חתימת את מזוייפות.11)שאישר אינן החתימות אם לבדוק רק הוא תפקידם
בשטר.12) הכתוב כל על מעידים הם ל:13)שהרי בתרא שם.14)בבא אמרו15)רבא לא שחכמים מבואר, שם בגמרא

מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה, עושה אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה כשעשה אלא זכותו" את "איבד
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם, רשב"ם [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות, לשם מפיו דיבור
המערער, מיד קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה שזו משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
ט"ו פרק למעלה (ראה מועילה אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר ובמקום שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה

ו). בהלכה17)שם.16)הלכה שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן לא שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת זו.19)בדמים טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא לג:20)במעשה שם

כן21) פי על אף - משלם להישבע יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו וכאן התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
הפירות. להחזיר חייב שיכ22)אינו במיגו שנאמן מפרש, שם -ברשב"ם "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי, לא לומר ול

שאם מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק למעלה (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה התכוונתי
שם ערוך [בשולחן ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי הקרקע מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין
צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה המחזיק טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף
יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה לקמן רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים, אין אפילו הפירות, להחזיר

להחזיר]. חייב אינו כלל עד אין שאם שעדות23)ללמוד, הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה עדותו נקבל שאם
תחייבו. - לזכותו שניים24)הבאה שהרי שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום שכל הכלל: כאן שייך ולא
אותו. מחייבים היו שקנה25)לא אותו משביעים אין אבל כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות שקנה אפשר

בידו. הקרקע להעמיד יש הרי טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך, נשביענו שאם אכל, ומשלו שם.26)השדה
ונפטר.27) תורה של שבועה נשבע יותר28)כשמכחישו שאכל טוען עצמו הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

חזקה). שני שאכל המחזיק טען בגמרא שהובא מחייבו29)(במעשה אחד ממון, מחייבים ששניים מקום כל שבידינו: הכלל לפי
ה). הלכה למעלה (ראה בהלכה30)שבועה שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית שנה פירות אבל השנים, שתי פירות
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.Ê,הּפרֹות להחזיר המחּיב ּביתּכל ואין ידּועין היּו לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻ
ׁשהּוא ּבהן וכּיֹוצא הּבּתים ּכׁשער אֹותן לׁשער יכֹולין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדין
ידּועין, ׁשאינן ּׂשדה ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָידּוע,
ּבֹו ּׁשּיֹודה מה יׁשּלם - וּדאית טענה ּכאן ואין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

ּומחרימין יׁשּלם.31ׁשאכלֹו. ולא יֹותר ׁשאכל מי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Áהּמחזיר לאחרים32ּכל הּׂשּכירּה אם ידֹו, מּתחת קרקע ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מהן מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
הּקרקע לבעל ונֹותנין ׁשנּיה ּפעם ותֹובעין33הּׂשכר וחֹוזרין , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָ

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהּׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ëלאדם ּכדי34אסּור אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

נֹוׁשה היה ּכיצד? מאתים35לעּכבֹו. יטענּנּו לא - מנה ּבחברֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשבּועה ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה מנה36ּכדי נֹוׁשה היה ּוטענֹו37. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבמנה38מאתים לֹו ואֹודה ּדין ּבבית הּכל אכּפר יאמר: לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ׁשבּועה לֹו אתחּיב ׁשּלא ּכדי לבינֹו .39ּביני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹ

.Èׁשלׁשה יהיה40היּו לא - ּבהן וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
יחלקּו מּמּנּו ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע ועל41אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשקר מּדבר ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ְִָּתרחק.

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ונטען טֹוען הלכֹות להּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו

zFlgp zFkld¦§§¨
נחלֹות. סדר ּדין והיא: אחת. עּׂשה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

והם‡. ּבניו, יירׁשּוהּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָסדר
לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל. ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין

ּבנים·. לֹו אין אם ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין מקֹום ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻּבכל
מּפי זה ודבר ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו. יירׁשּנּו -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

ַַָָהּקּבלה.
מי‚. ,לפיכ קֹודמין. ירכֹו יֹוצאי - ּבנחלה הּקֹודם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוכל

לא הּכל; יֹורׁש - ּבן הּניח אם אּׁשה: ּבין איׁש ּבין ִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשּמת,
לבנֹו נמצא אם ּבן: ׁשל ּבזרעֹו מעּינין - ּבעֹולם ּבן לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָנמצא
סֹוף עד ּבנֹו ּבת ּבת ּבת אפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָזרע,
חֹוזרין - ּבן זרע לֹו נמצא לא הּכל; את ּתירׁש היא - ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהעֹולם
לֹו נמצאת לא הּכל; את ּתירׁש - ּבת לֹו היתה הּבת. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאצל

ּבין זרע, לּה נמצא אם הּבת: זרע על מעּינין - ּבעֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבת
לא הּכל; יֹורׁש הּוא - העֹולם סֹוף עד נקבֹות, ּבין ְְִֵֵֵַַָָָֹֹזכרים
אביו היה לא לאביו. הירּׁשה חֹוזרת - ּבת זרע לּה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻנמצא
אח לֹו נמצא הּמת: אחי ׁשהן האב, זרע על מעּינין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקּים
אחֹות. אצל חֹוזרין - לאו ואם הּכל; את יֹורׁש - אח זרע ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
לֹו נמצא לא ואם הּכל; יֹורׁש - זרעּה אֹו אחֹות לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹנמצאת
ּתחזר - זרע לאב ואין הֹואיל אחֹות, זרע ולא אחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹזרע
זרע על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהירּׁשה
קֹודמין והּזכרים מת. ׁשל אביו אחי ׁשהן האב, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הּדין ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודמין זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,
ולא הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרען
הּבן אֹומר: נמצאת ראּובן. עד והֹולכת ממׁשמׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנחלה
והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָקֹודם
אביה. לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקֹודמת
והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהם מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָואבי
לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָקֹודם
לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחֹות
אביו ואחי מת. ׁשל האב לאחי קֹודם האב אבי ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאביה.
קֹודמין אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָקֹודמין
מת, ׁשל אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו. ֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחֹות
אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
ל אין לפיכ הּדֹורֹות. ראׁש עד ועֹולה הֹול זֹו ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹועל

יֹורׁשין. לֹו ׁשאין מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֶָָָאדם
הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו הּבן, ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת, היא - דֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלּום.

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אחֹות ְֲִִֵֵֶַָָֹעם
והּניח‰. ּבחּייו, ּבנים הּׁשני ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ּבנים, ׁשלׁשה האחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבן
הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבניו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - הּזקן מת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ

מה ואחד אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ּבנֹו חלקּובת יֹורׁש ן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
עד האב אחי ּובני האחים ּבני חֹולקין זֹו ּדר ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאביו.

הּדֹורֹות. ַֹראׁש
.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה יֹורׁשין אין - האם מן האחים :לפיכ האב. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמׁשּפחת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשם וידוע בש"ס פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה :הקודמת

"נסכא") הגמרא: (בלשון מהותכה כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה כלל אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא
לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד היא, שלי אבל חטפתי אמנם את31)וטען מחייבים ואין הגאונים, מתקנת

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו התכוון ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום שבועה, בבא32)הנתבע
כט. שהם33)בתרא משום בשכירות, שנים שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק מן שהשוכרים אמרו, שם בגמרא

שנייה. פעם שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו הבית יחזור שאם בעדותם, לא.34)נוגעים יש35)שבועות
צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, תביעה סוג כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה" ל"תובע"; "נושה" בין הבדל

עליהם.36) משביעים דין בית שאין אחרות, טענות עליו המנה.37)ואגלגל לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
להישבע39) אדם מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים שתיקנו לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

שם. בברייתא נאמרו אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה הדין.41)שם.40)שבועה מן להם המגיע הכסף מבאר1)את
נחלות. סדר דין
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.Ê,הּפרֹות להחזיר המחּיב ּביתּכל ואין ידּועין היּו לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻ
ׁשהּוא ּבהן וכּיֹוצא הּבּתים ּכׁשער אֹותן לׁשער יכֹולין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדין
ידּועין, ׁשאינן ּׂשדה ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָידּוע,
ּבֹו ּׁשּיֹודה מה יׁשּלם - וּדאית טענה ּכאן ואין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

ּומחרימין יׁשּלם.31ׁשאכלֹו. ולא יֹותר ׁשאכל מי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Áהּמחזיר לאחרים32ּכל הּׂשּכירּה אם ידֹו, מּתחת קרקע ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מהן מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
הּקרקע לבעל ונֹותנין ׁשנּיה ּפעם ותֹובעין33הּׂשכר וחֹוזרין , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָ

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהּׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ëלאדם ּכדי34אסּור אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

נֹוׁשה היה ּכיצד? מאתים35לעּכבֹו. יטענּנּו לא - מנה ּבחברֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשבּועה ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה מנה36ּכדי נֹוׁשה היה ּוטענֹו37. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבמנה38מאתים לֹו ואֹודה ּדין ּבבית הּכל אכּפר יאמר: לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ׁשבּועה לֹו אתחּיב ׁשּלא ּכדי לבינֹו .39ּביני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹ

.Èׁשלׁשה יהיה40היּו לא - ּבהן וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
יחלקּו מּמּנּו ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע ועל41אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשקר מּדבר ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ְִָּתרחק.

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ונטען טֹוען הלכֹות להּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו
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נחלֹות. סדר ּדין והיא: אחת. עּׂשה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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והם‡. ּבניו, יירׁשּוהּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָסדר
לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל. ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין

ּבנים·. לֹו אין אם ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין מקֹום ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻּבכל
מּפי זה ודבר ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו. יירׁשּנּו -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

ַַָָהּקּבלה.
מי‚. ,לפיכ קֹודמין. ירכֹו יֹוצאי - ּבנחלה הּקֹודם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוכל

לא הּכל; יֹורׁש - ּבן הּניח אם אּׁשה: ּבין איׁש ּבין ִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשּמת,
לבנֹו נמצא אם ּבן: ׁשל ּבזרעֹו מעּינין - ּבעֹולם ּבן לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָנמצא
סֹוף עד ּבנֹו ּבת ּבת ּבת אפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָזרע,
חֹוזרין - ּבן זרע לֹו נמצא לא הּכל; את ּתירׁש היא - ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהעֹולם
לֹו נמצאת לא הּכל; את ּתירׁש - ּבת לֹו היתה הּבת. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאצל

ּבין זרע, לּה נמצא אם הּבת: זרע על מעּינין - ּבעֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבת
לא הּכל; יֹורׁש הּוא - העֹולם סֹוף עד נקבֹות, ּבין ְְִֵֵֵַַָָָֹֹזכרים
אביו היה לא לאביו. הירּׁשה חֹוזרת - ּבת זרע לּה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻנמצא
אח לֹו נמצא הּמת: אחי ׁשהן האב, זרע על מעּינין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקּים
אחֹות. אצל חֹוזרין - לאו ואם הּכל; את יֹורׁש - אח זרע ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
לֹו נמצא לא ואם הּכל; יֹורׁש - זרעּה אֹו אחֹות לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹנמצאת
ּתחזר - זרע לאב ואין הֹואיל אחֹות, זרע ולא אחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹזרע
זרע על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהירּׁשה
קֹודמין והּזכרים מת. ׁשל אביו אחי ׁשהן האב, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הּדין ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודמין זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,
ולא הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרען
הּבן אֹומר: נמצאת ראּובן. עד והֹולכת ממׁשמׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנחלה
והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָקֹודם
אביה. לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקֹודמת
והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהם מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָואבי
לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָקֹודם
לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחֹות
אביו ואחי מת. ׁשל האב לאחי קֹודם האב אבי ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאביה.
קֹודמין אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָקֹודמין
מת, ׁשל אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו. ֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחֹות
אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
ל אין לפיכ הּדֹורֹות. ראׁש עד ועֹולה הֹול זֹו ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹועל

יֹורׁשין. לֹו ׁשאין מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֶָָָאדם
הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו הּבן, ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת, היא - דֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלּום.

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אחֹות ְֲִִֵֵֶַָָֹעם
והּניח‰. ּבחּייו, ּבנים הּׁשני ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ּבנים, ׁשלׁשה האחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבן
הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבניו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - הּזקן מת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ

מה ואחד אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ּבנֹו חלקּובת יֹורׁש ן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
עד האב אחי ּובני האחים ּבני חֹולקין זֹו ּדר ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאביו.

הּדֹורֹות. ַֹראׁש
.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה יֹורׁשין אין - האם מן האחים :לפיכ האב. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמׁשּפחת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשם וידוע בש"ס פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה :הקודמת

"נסכא") הגמרא: (בלשון מהותכה כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה כלל אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא
לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד היא, שלי אבל חטפתי אמנם את31)וטען מחייבים ואין הגאונים, מתקנת

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו התכוון ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום שבועה, בבא32)הנתבע
כט. שהם33)בתרא משום בשכירות, שנים שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק מן שהשוכרים אמרו, שם בגמרא

שנייה. פעם שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו הבית יחזור שאם בעדותם, לא.34)נוגעים יש35)שבועות
צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, תביעה סוג כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה" ל"תובע"; "נושה" בין הבדל

עליהם.36) משביעים דין בית שאין אחרות, טענות עליו המנה.37)ואגלגל לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
להישבע39) אדם מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים שתיקנו לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

שם. בברייתא נאמרו אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה הדין.41)שם.40)שבועה מן להם המגיע הכסף מבאר1)את
נחלות. סדר דין
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אחיו ואחד זה. את זה יֹורׁשין - האב מן ואחין זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאת
ּומאּמֹו. מאביו אחיו אֹו ּבלבד מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא

.Êׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּכּכׁשרים. יֹורׁשין ּבעברה הּקרֹובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
וכׁשאר ּבנים ּכׁשאר אּלּו הרי - ממזר אח אֹו ממזר ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו
אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאחים

ּכלל. יֹורׁש ואינֹו הּדברים, מן לדבר ְְְְִִֵֵֵַָָָָּבן
.Áּכל את יֹורׁש והּבעל ּכלל, ּבעלּה יֹורׁשת אינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אף ּבירּׁשתּה. לּכל קֹודם והּוא סֹופרים, מּדברי אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹֻנכסי
ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון עליו, אסּורה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּפי על ואף קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוחלּוצה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ְִֵֵֵֶֶַַַׁשהּבעל
.Ëאת יֹורׁש הּבעל ׁשאין איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכבר

החרׁשת את יֹורׁש הּפּקח וׁשאין ּברׁשּותֹו, ׁשּתּכנס עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאׁשּתֹו
ׁשהּוא ּבארנּו, וׁשם נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּׂשאת
נכסים ּבין והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיֹורׁש
ּומי לֹו. הכניסה ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

יֹורׁשּה. הּבעל אין - ומתה ּגרּוׁשין ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתּגרׁשה
.È,יֹורׁשּה אינֹו - מאּון צריכה ׁשאינּה קטּנה ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעל

אֹו ּפּקחת ׁשּנּׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ׁשּום ּכאן אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה, אינֹו - ׁשֹוטה ׁשּנּׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפּקח

נּׂשּואין. ִִֶָלהן
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

אּלא אֹותן; יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻיֹורׁש
הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה. ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת
קדם לירּׁשה ּבאּו ׁשּכבר לנכסים אּלא מּכאן, לאחר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלבֹוא

ֶָׁשּתמּות.
.·Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

ּכ ואחר ׁשּמת ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין: אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
אֹותּה, הּיֹורׁשים הם אביה ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּלא

ּבעלּה. אחר מתה ְִֵַַַָָאם
.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכן

אֹומרין: אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ּבן ׁשל יֹורׁשין אף קֹודם, היה קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָקֹודמין
הּוא ּבנּה זרע אּלא זה; ׁשל מֹותֹו אחר זה ׁשל אּמֹו ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
ירּׁשתּה ּתחזר - זרע לֹו אין ואם זרע, לֹו היה אם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּיירׁשּנה,
ּכ ואחר ּתחּלה האם מתה אם אבל אביה. ּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמׁשּפחת
הֹואיל חדׁשיו, לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו ּבן קטן היה אפּלּו הּבן, ְֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹמת
אּמֹו את נֹוחל זה הרי - ּומת אחת ׁשעה אּמֹו אחר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחיה

ליֹורׁש הּנחלה אביו.ּומנחיל מּמׁשּפחת יו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּפי‡. לֹו לתת ׁשּנאמר: אביו, ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבכֹור
הּבכֹור - ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים.
נֹוטל ּפׁשּוטים מהארּבעה אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹוטל
נֹוטל הּבכֹור (האחד) הרי - ּבנים ּתׁשעה הּניח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשתּות.
וכן עּׂשירית. נֹוטל ּפׁשּוטים הּׁשמֹונה מן אחד וכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחמיׁשית,

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּקה ְְֲִַַַָָֹֻעל
ׁשנים;·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבכֹור

ּבן הּבכר את ּכי וגֹו', ּבניו את הנחילֹו ּביֹום והיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּפי על אף אביו, ּבחּיי ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּׂשנּואה
אביו מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי -ְֲִִֵֵֶַ
ּופׁשּוט‚. ׁשנים, ּפי נֹוטל אינֹו - זכר ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

ׁשּנאמר: ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אינֹו - זכר ונמצא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנקרע
לדה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה עד - בנים לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוילדּו

ּבכֹור„. ּבן לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
הּבכֹור - זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה ּפׁשּוטים ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּוׁשני
ׁשני אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּבכֹורה, ּבחלק הּממֹון רביע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנֹוטל
ׁשני אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר ּורביע וחצי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּבכֹור ועם הּנקרע עם ְְְְְִִִִֶַַַָָהּפׁשּוטין
העּבר.‰. לא אבל ּבכֹורה, ּבחלק ממעט - אחד יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻקטן

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Âׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוּׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
חלק ונֹוטלין לזה זה הרׁשאה ּכֹותבין - נתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּולבּסֹוף
ּבמחבֹואה ׁשּילדּו ּכגֹון הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֻּבכֹורה

ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין אין - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאחת
.Êּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

ּבן הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
ּבבני הּדין וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
מן אחד אבי היה אם הּיֹורׁשין, ּובכל האב אחי ּובני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחין
מחמתֹו. הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל - ּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּיֹורׁשים

.Áּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין
לנחלה ּבכֹור ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן ׁשּירׁשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט

רחם. ּפטר ׁשהיה ֵֶֶֶֶֶָָּבין
.Ëהּוא ּכי ׁשּנאמר: ראׁשֹון, לאב הּנֹולד הּוא לנחלה ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָּבכֹור

ּבנים, ּכּמה ילדה אפּלּו האם. על מׁשּגיחין ואין אנֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹראׁשית
ׁשנים. ּפי יֹורׁש - לאביו ראׁשֹון וזה ְְְִִִִִֵֶַָהֹואיל

.Èּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף נפלים, אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבא
הּב - ראׁשֹוחי ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה. ּבכֹור אחריו א ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אנֹו, ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת
העֹולם. לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה קדם לֹו נֹולד ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

zelgp zekld - hay 'h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אינֹו אחריו הּבא - חי ראׁשֹו רב ׁשהֹוציא ּתׁשעה ּבן ,ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלפיכ
ְּבכֹור.

.‡Èהראׁשֹון ּבכֹורים. אינן ׁשניהן - אחריו והּבא דפן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא
ׁשהרי - והּׁשני בנים; לֹו וילדּו ונאמר: נֹולד, ׁשּלא לפי -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחר. ְֵַָקדמֹו
.·Èלֹו אין - ונתּגּיר ּכֹוכבים עֹובד ּכׁשהיה ּבנים לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהיּו

ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יּׂשראל אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבכֹור
מן אחריו לֹו הּבא - ּבנֹו קרּוי ואינֹו ּכֹוכבים, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהעֹובדת

ׁשנים. ּפי ונֹוטל לנחלה ּבכֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָהּיּׂשראלית
.‚Èאת ּכי ׁשּנאמר: ׁשנים; ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה

צרי ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו - יּכיר הּׂשנּואה ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבכֹור
חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר

.„È- חּיה ואביו. ואּמֹו, חּיה, הּבכֹור: על נאמנין ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
ּכל - אּמֹו נאמנת. - ראׁשֹון יצא זה אמרה: ׁשאם ְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָמּיד;
לעֹולם. - אביו הּבכֹור. זהּו לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשבעת
ּבני הּוא ּכלל: ּבנֹו החזק ׁשּלא מי על האב אמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻאפּלּו
ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם וכן נאמן. - הּוא ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֻּובכֹורי

נאמן. - ּבכֹור אינֹו ְְֱֵֶָּבכֹורֹו:
.ÂË.לגּטין ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָהאב

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה ּכתב אֹו רמז ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאם

.ÊË,וכ ּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעידּו
נֹוטל זה הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יֹודע הּדברים אֹותן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהרי
ּבכֹורי. ּבני זה ּבפרּוׁש: האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפי

.ÊÈּפי נֹוטל אינֹו - ּבכֹור ּבני זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו
האב. נתּכּון ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא זֹו; ּבעדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשנים

ּבכֹורי. ּבני ׁשּיאמר: ְְִִֶַַֹעד

ה'תשע"ב שבט ט' חמישי יום
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הּבכֹור‡. לאחר2אין לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אביו לרׁשּותֹו;3מיתת ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא , ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

לֹו יּמצא אׁשר ּבכל אביו4ׁשּנאמר: מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? .5 ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכאחד. יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור - אביו מיתת לאחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת

מלוה לאביו היתה אם -6וכן ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
ּכאחד .7יֹורׁשין ְְִֶָ

מחּכרת8הּניח·. אֹו מּׂשּכרת ּפרה רֹועה9להם ׁשהיתה אֹו , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ
וי10ּבאפר ּבּה11לדה, נֹוטל הּבכֹור ׁשנים12- ּפי .13ּובולדּה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ

אביו14ׁשחט‚. מּמּכירי אביו15אחד מת ּכ ואחר ּבהמה, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבהמה אֹותּה ׁשל ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל -16. ְְִִֵֵֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין חלוקה.מבאר קודם שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי ולא
נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה אחר בירושה לו ברשותו.4)שיפלו נמצאים שהם שלהם.5)משמע יורש הוא שאביו מאלה
במלווה".6) שניים פי נוטל הבכור ואין ... הילכתא פפא רב "אמר קכה: בתרא במשנה7)בבא ספינה דין מקור מציין הראב"ד ִ

תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי) דמי להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר באדם המדובר שם (יז:), ערכין
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים כז) (ויקרא
רבינו למד ומכאן כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו או ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת

שניים. פי בה נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים הנמצאת שספינה - הראב"ד דברי לפי בבא8)- ברייתא
קכג: מההכנסות.9)בתרא מסויים אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה שבעל היינו מיוחד10)מושכרת מקום

אביו.11)למרעה. מיתת ואין13)כשהשמינה.12)אחר מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר מאליו. בא זה ששבח משום
אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח ורבנן רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול נושאים היתומים
כגון הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב מבאר ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל בכור
פי שנוטל מודים חכמים גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה המים ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל
שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף רעח סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה מעוברת שגם רבינו ומשמיענו שניים.
וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה מעוברת בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת מקור מוסר ג קטן סעיף
רחם של שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור שהוולד
מחזיר - וילדה מעוברת בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק זה מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו
ומזה מחזיר. ואינו קנה שהגנב י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום, נשתנה לא שבוולד משום לבעלים, הוולד
[הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה שניים פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה שאם החושן), קצות (לבעל לו יצא
משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו, חולקים וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא שהרי רבינו, על משיג
בגוף שינוי כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא הנ"ל פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה מבאר,
דבריו סותרים זו בהלכה רבינו דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס.
השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים נחלקו זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה
שדמי מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל כתב שם בסמ"ע
שמלפני השכירות דמי בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט ובנתיבות כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו כמלווה הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות תקופת בעד המגיעים אלה ובין האב ִמיתת

ונוטל]. - ב.14)מאליו עמוד קכג, דף שם, יח,15)ברייתא (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו ליתן רגיל שהיה
והקיבה. והלחיים הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים לתת שם16)ג) בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום

כמו דינם הורמו שלא שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו (לפני המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שהורמו.
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אינֹו אחריו הּבא - חי ראׁשֹו רב ׁשהֹוציא ּתׁשעה ּבן ,ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלפיכ
ְּבכֹור.

.‡Èהראׁשֹון ּבכֹורים. אינן ׁשניהן - אחריו והּבא דפן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא
ׁשהרי - והּׁשני בנים; לֹו וילדּו ונאמר: נֹולד, ׁשּלא לפי -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחר. ְֵַָקדמֹו
.·Èלֹו אין - ונתּגּיר ּכֹוכבים עֹובד ּכׁשהיה ּבנים לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהיּו

ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יּׂשראל אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבכֹור
מן אחריו לֹו הּבא - ּבנֹו קרּוי ואינֹו ּכֹוכבים, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהעֹובדת

ׁשנים. ּפי ונֹוטל לנחלה ּבכֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָהּיּׂשראלית
.‚Èאת ּכי ׁשּנאמר: ׁשנים; ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה

צרי ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו - יּכיר הּׂשנּואה ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבכֹור
חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר

.„È- חּיה ואביו. ואּמֹו, חּיה, הּבכֹור: על נאמנין ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
ּכל - אּמֹו נאמנת. - ראׁשֹון יצא זה אמרה: ׁשאם ְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָמּיד;
לעֹולם. - אביו הּבכֹור. זהּו לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשבעת
ּבני הּוא ּכלל: ּבנֹו החזק ׁשּלא מי על האב אמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻאפּלּו
ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם וכן נאמן. - הּוא ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֻּובכֹורי

נאמן. - ּבכֹור אינֹו ְְֱֵֶָּבכֹורֹו:
.ÂË.לגּטין ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָהאב

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה ּכתב אֹו רמז ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאם

.ÊË,וכ ּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעידּו
נֹוטל זה הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יֹודע הּדברים אֹותן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהרי
ּבכֹורי. ּבני זה ּבפרּוׁש: האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפי

.ÊÈּפי נֹוטל אינֹו - ּבכֹור ּבני זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו
האב. נתּכּון ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא זֹו; ּבעדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשנים

ּבכֹורי. ּבני ׁשּיאמר: ְְִִֶַַֹעד

ה'תשע"ב שבט ט' חמישי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּבכֹור‡. לאחר2אין לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אביו לרׁשּותֹו;3מיתת ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא , ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

לֹו יּמצא אׁשר ּבכל אביו4ׁשּנאמר: מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? .5 ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכאחד. יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור - אביו מיתת לאחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת

מלוה לאביו היתה אם -6וכן ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
ּכאחד .7יֹורׁשין ְְִֶָ

מחּכרת8הּניח·. אֹו מּׂשּכרת ּפרה רֹועה9להם ׁשהיתה אֹו , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ
וי10ּבאפר ּבּה11לדה, נֹוטל הּבכֹור ׁשנים12- ּפי .13ּובולדּה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ

אביו14ׁשחט‚. מּמּכירי אביו15אחד מת ּכ ואחר ּבהמה, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבהמה אֹותּה ׁשל ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל -16. ְְִִֵֵֶַַַָָָ
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במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין חלוקה.מבאר קודם שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי ולא
נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה אחר בירושה לו ברשותו.4)שיפלו נמצאים שהם שלהם.5)משמע יורש הוא שאביו מאלה
במלווה".6) שניים פי נוטל הבכור ואין ... הילכתא פפא רב "אמר קכה: בתרא במשנה7)בבא ספינה דין מקור מציין הראב"ד ִ

תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי) דמי להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר באדם המדובר שם (יז:), ערכין
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים כז) (ויקרא
רבינו למד ומכאן כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו או ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת

שניים. פי בה נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים הנמצאת שספינה - הראב"ד דברי לפי בבא8)- ברייתא
קכג: מההכנסות.9)בתרא מסויים אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה שבעל היינו מיוחד10)מושכרת מקום

אביו.11)למרעה. מיתת ואין13)כשהשמינה.12)אחר מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר מאליו. בא זה ששבח משום
אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח ורבנן רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול נושאים היתומים
כגון הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב מבאר ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל בכור
פי שנוטל מודים חכמים גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה המים ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל
שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף רעח סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה מעוברת שגם רבינו ומשמיענו שניים.
וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה מעוברת בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת מקור מוסר ג קטן סעיף
רחם של שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור שהוולד
מחזיר - וילדה מעוברת בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק זה מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו
ומזה מחזיר. ואינו קנה שהגנב י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום, נשתנה לא שבוולד משום לבעלים, הוולד
[הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה שניים פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה שאם החושן), קצות (לבעל לו יצא
משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו, חולקים וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא שהרי רבינו, על משיג
בגוף שינוי כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא הנ"ל פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה מבאר,
דבריו סותרים זו בהלכה רבינו דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס.
השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים נחלקו זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה
שדמי מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל כתב שם בסמ"ע
שמלפני השכירות דמי בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט ובנתיבות כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו כמלווה הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות תקופת בעד המגיעים אלה ובין האב ִמיתת

ונוטל]. - ב.14)מאליו עמוד קכג, דף שם, יח,15)ברייתא (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו ליתן רגיל שהיה
והקיבה. והלחיים הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים לתת שם16)ג) בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום

כמו דינם הורמו שלא שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו (לפני המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שהורמו.
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הּבכֹור„. לאחר17אין נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבדמים הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, הּיתר18מיתת 19ונֹותן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכגֹון20לּפׁשּוט הּנכסים, ׁשּיׁשּתּנּו והּוא ׁשּנעּׂשּו22ּכרמל21. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ
וכפנּיֹות ּתמרים23ׁשּבלים, מחמת24ׁשּנעּׂשּו ׁשבחּו אבל ; ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָ

וארץ ועבה, ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון נׁשּתּנּו, ולא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעצמן
ּׂשרטֹון ואם25ׁשהעלתה ׁשנים. ּפי ּבּׁשבח נֹוטל זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נֹוטל אינֹו - הׁשּביח הֹוצאה .26מחמת ְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבמלוה‰. ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא27אין ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

אביהם28ּבׁשטר ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ּגב על אף לאב29, היתה . ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשנים,30מלוה ּפי ּבּה נֹוטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ויׁשנּה אביו31הֹואיל ּומחמת הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּמּנה יּטל לפיכ אביו. ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיירׁשּנה
ּבכֹורה חלק .32חצי ְֲִֵֶָ

.Âחלּקה33ּבכֹור קדם ּבכֹורה חלק קּים,34ׁשּמכר ממּכרֹו - ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
חלק אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּפני
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ּכפׁשּוט חלק הּנכסים35ונטל ּבכל וּתר נֹוטל36- אינֹו , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּכפׁשּוט אּלא ּבׁשּלא37ּבׁשארן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
מחה אם אבל ענבים38מחה; ׁשנים: ּבפני ואמר ּבאחיו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּמחלּתי מּפני לא ּבׁשוה, אחי עם חֹולק ׁשאני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלּו
נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא מחאה, זה הרי - ּבכֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבחלק

ּבענבים מחה וחלקּום39ואפּלּו ּובצרּום מחּברים, ּכׁשהן ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
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הקודמת.17) בהלכה באריכות בקרקע18)נתבאר בכורה בחלק לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול הפשוט אין
הבכור. לאחיו.19)שנטל נותן (היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור השבח דמי של20)מחשבים מימרא

צה: קמא בבא שמואל בשם נחמן קכד.21)רב בתרא בבא פפא שהגרגרים22)רב שיבולת שהוציאה לפני התבואה קנה
בה. הפריחה.23)גדלים לנפילת סמוך התומר הפרי.24)פרי שם גורף25)ונשתנה הסמוכות השדות את מציף כשהנהר

הקרקע. את ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש שם.26)איתו "הילכתא27)גמרא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי נוטל הבכור ואין בטוחה.28)... הלווה29)שגבייתו של וקרקעותיו ִ

והטור משכון, קונה חוב שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על שבמלווה קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה ִמשועבדים
דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר נוטל, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה שאינו הלוואתו, בשעת משכנו שאפילו כתב, שם
אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה עד למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים יצחק רב של מדרשתו
לזה ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי וכפל וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון מועיל הלוואה ִבשעת
שמיטת גבי שאני המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל גבי יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא (בבא יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן בקרקע אבל במטלטלין, זה וכל כספים.
קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים". פי נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל הבכור ואין ... דמסלקי
ינכה או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע יחזיר כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה בתנאי,
החוב מותר את - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם זכות לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
אלא זו, זכות ללווה שאין מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן ולסלקו שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע
אין המסלקים שבמקומות הונא, ורב פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן סוף עד המלווה ביד נשאר הקרקע
לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי ממושכנת קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים פי נוטל המלווה של ִהבכור
חושן בטור (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים שאין במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף זכות כל
לו, קנוי היה הקרקע שאז פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים שאין במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט
משכון בדיני כלום העיר לא כאן ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו אביהם בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל

מסלקים. שאין במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה בהלכות אולם בכור, קכו.30)לעניין שם בתרא בבא
כדרכו.31) כמותו, רבינו ופסק חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל כתב שם "במלוה32)ברי"ף אמרו: ִשם

תקנת הוא זה שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ובתוספות יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, פלגי". ִִשעימו
אחר מקום בכל אבל מיוחדת, הראייה.חכמים עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה שם.34)שם.33)נפסקה

בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם אומר פפא רב בזה, אמוראים נחלקו
זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
כרב שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה שבחלק רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך כלל, בו
דעת וכן למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה. לא המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
שם. יוסף והבית הטור לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול ששותף סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן
שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול אינו פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה
לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל שבכור מכאן ללמוד רוצים ִיש
וזה - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד מוחזק אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ואומר, דעתם ִודחה
שהרי סברתו, קיבל שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו המצוי ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו

חלוקה]. לפני הבכורה חלק למכור יכול כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו בסמוך.35)פסק שיבואר כמו עירער, גמרא36)ולא ִ
הנכסים. שבכל בכורה חלק על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק שנטל בכור אסי רב אמר זה37)שם: דין

פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא יכול ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו הוא ישירה מסקנה
שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר יכול שאינו ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא בשם שם.38)שאמר

שם.39)

zelgp zekld - hay 'h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נכסים ּבׁשאר וּתר לא - וחלק40ּבׁשוה ּדרכּום, אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ
וּתר - יין מּׁשּנעּׂשה ּבהן מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעּמהן

הּנכסים ׁשּמחה41ּבׁשאר למי דֹומה? זה למה הא . ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
עּמהם וחלק וכןּבענבים ּבּכל. וּתר ׁשהרי ּבזיתים, ּבׁשוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Êׁשּיּבם אחיו42מי נכסי ּכל יֹורׁש הּוא - אחיו אׁשת ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבהן הּוא הרי - מּכאן לאחר לבֹוא הראּויין וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמחזקים;
האחים אֹותֹו43ּככל קרא ּבכֹור ׁשהרי ׁשּנאמר:45הּכתּוב44. , ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּבכֹור יּמחה46והיה ולא הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכ ּכבּמחזק, ּבראּוי מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשמֹו
ּבּׁשבח נֹוטל אביו47אינֹו מֹות אחרי נכסים מּׁשעת48ׁשּׁשבחּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אביו ּבנכסי אחיו עם חלּקתֹו ׁשעת עד ואפּלּו49מיתה . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ׁשּיּבם אחר נכסים הּוא50הׁשּביחּו הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

האחין מן ּכאחד הּנכסים51ּבּׁשבח מן ׁשּנֹוטל ּפי על אף . ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם אחיו וחלק חלקֹו חלקים, ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָאּלּו

ּכּלן. ּבחּיי ְֵַָָָֻהאב
.Áׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשני52ּכבר נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבמצר ּכאחד ׁשּלֹו הּיבם54אחד53חלקים אבל עם55. ׁשחלק ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבגֹורל אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - אביו ּבנכסי ואם56אחיו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל - מקֹומֹות ּבׁשני גֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה

.Ëיבם האחים57ׁשֹומרת מן אחד ּבּה עּׂשה אפּלּו ׁשּמתה, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מלֹוג58מאמר ּבנכסי יֹורׁשין אביה ּבית מׁשּפחת וחצי59- ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

ּברזל צאן ּכתּבתּה60נכסי יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי חצי61, עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
והן הֹואיל ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנכסי

ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, .62יירׁשּו ְְְְְִִֵֶַָָֻ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשאר‡. אֹו אבי, אחי זה אֹו אחי, זה אֹו ּבני, זה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאֹומר:
מחזקין ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו. נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכתב נׁשּתּתק אפּלּו מרע. ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבריא
לגּטין. ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - יֹורׁשֹו ׁשּזה ידֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָּבכתב

אינֹו·. ואמר: ּדֹודֹו, ּבן אֹו אחיו ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו
מי על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - ּדֹודי ּבן ואינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי
לי: ויראה יירׁשּנּו. ולא ּבני, אינֹו לֹומר: ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהחזק
לֹומר עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּבנים, לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
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מחוברים.40) כשהיו כבר מיחה אלה שבענבים כפשוט41)משום חלק בו שנטל ומכיון עדיין בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר שהוא דעתו גילה - מיחה ולא
"יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור בדין שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא. דרכום אבל ומסקם,
שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת דרך לנו

כד.42) ביבמות "ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו את לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
אחיו לשאר ואין המת] נכסי כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו שם על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו

כלום. כד:43)בהם המייבם.44)שם במוחזק.45)את אלא נוטל שאינו כבכור דינו דרשו:46)ולפיכך, שם, בגמרא
וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה לייבם צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה מכאן - הבכור" "והיה

שונים). לדינים נב.47)נדרש בכורות ד).48)משנה הלכה למעלה (ראה לאביו בכור אחיו49)כדין חלק כל יורש המייבם
לפני שמת האב בנכסי שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם: כתוב במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
של בעייה כאן ואין שלו כולם המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד הירושה לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת

בשם כתב משנה [במגיד משוםהשבח. האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל המייבם אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
"הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך. רבינו דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח בהם זכה שלא

כולם"]. בחיי האב בנכסיו.50)ומת חוץ51)וזכה מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא אביי מחלוקת
ד). הלכה למעלה (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם ירושת דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, פרק52)לשש

ב. הלכה ביחד,54)בגבול.53)י"ב חלקים שני לו לתת אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם שיש פי על ואף
חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם שוויין ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה ואחיו טובה שדה רק הוא יקבל כן אם אלא
חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או שותפים ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור החלקים שני והטעם:

בגורל. נוטלים - רע אחד וחלק טוב יב:55)אחד בתרא בתורה:56)בבא כתוב שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה
אחד חלק מורישים, משני באים מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור. חלוקתו ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה

אחיו. מירושת והשני אביו ליבם57)מירושת (מחכה) שומרת שהיא מפני יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שטר58)שיבוא או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה מן

יום (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או ובכסף אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר", ונקראים
א). משנה ב פרק יבמות -59)טוב פירותיהם אוכל שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא המת שבעלה הנכסים

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור קניין אינו שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר בכתובתה60)וגופם אותם ששמו הנכסים
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו אם אחריותם; עליו קיבל של61)והבעל ומנה בתולה של מאתיים

הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב שהבעל וגרושה נתבאר62)אלמנה ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
כתובתה. לרשת זכותו תחת אשתו קבורת הוצאת הבעל על חכמים שהטילו אמר1)שם או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

לעניין ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא או פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר וחזר בני זה
עימו ויטול הידועים אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס, עדי שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,

בחלקו.
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נכסים ּבׁשאר וּתר לא - וחלק40ּבׁשוה ּדרכּום, אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ
וּתר - יין מּׁשּנעּׂשה ּבהן מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעּמהן

הּנכסים ׁשּמחה41ּבׁשאר למי דֹומה? זה למה הא . ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
עּמהם וחלק וכןּבענבים ּבּכל. וּתר ׁשהרי ּבזיתים, ּבׁשוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Êׁשּיּבם אחיו42מי נכסי ּכל יֹורׁש הּוא - אחיו אׁשת ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבהן הּוא הרי - מּכאן לאחר לבֹוא הראּויין וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמחזקים;
האחים אֹותֹו43ּככל קרא ּבכֹור ׁשהרי ׁשּנאמר:45הּכתּוב44. , ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּבכֹור יּמחה46והיה ולא הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכ ּכבּמחזק, ּבראּוי מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשמֹו
ּבּׁשבח נֹוטל אביו47אינֹו מֹות אחרי נכסים מּׁשעת48ׁשּׁשבחּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אביו ּבנכסי אחיו עם חלּקתֹו ׁשעת עד ואפּלּו49מיתה . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ׁשּיּבם אחר נכסים הּוא50הׁשּביחּו הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

האחין מן ּכאחד הּנכסים51ּבּׁשבח מן ׁשּנֹוטל ּפי על אף . ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם אחיו וחלק חלקֹו חלקים, ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָאּלּו

ּכּלן. ּבחּיי ְֵַָָָֻהאב
.Áׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשני52ּכבר נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבמצר ּכאחד ׁשּלֹו הּיבם54אחד53חלקים אבל עם55. ׁשחלק ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבגֹורל אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - אביו ּבנכסי ואם56אחיו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל - מקֹומֹות ּבׁשני גֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה

.Ëיבם האחים57ׁשֹומרת מן אחד ּבּה עּׂשה אפּלּו ׁשּמתה, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מלֹוג58מאמר ּבנכסי יֹורׁשין אביה ּבית מׁשּפחת וחצי59- ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

ּברזל צאן ּכתּבתּה60נכסי יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי חצי61, עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
והן הֹואיל ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנכסי

ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, .62יירׁשּו ְְְְְִִֵֶַָָֻ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשאר‡. אֹו אבי, אחי זה אֹו אחי, זה אֹו ּבני, זה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאֹומר:
מחזקין ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו. נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכתב נׁשּתּתק אפּלּו מרע. ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבריא
לגּטין. ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - יֹורׁשֹו ׁשּזה ידֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָּבכתב

אינֹו·. ואמר: ּדֹודֹו, ּבן אֹו אחיו ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו
מי על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - ּדֹודי ּבן ואינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי
לי: ויראה יירׁשּנּו. ולא ּבני, אינֹו לֹומר: ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהחזק
לֹומר עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּבנים, לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
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מחוברים.40) כשהיו כבר מיחה אלה שבענבים כפשוט41)משום חלק בו שנטל ומכיון עדיין בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר שהוא דעתו גילה - מיחה ולא
"יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור בדין שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא. דרכום אבל ומסקם,
שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת דרך לנו

כד.42) ביבמות "ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו את לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
אחיו לשאר ואין המת] נכסי כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו שם על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו

כלום. כד:43)בהם המייבם.44)שם במוחזק.45)את אלא נוטל שאינו כבכור דינו דרשו:46)ולפיכך, שם, בגמרא
וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה לייבם צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה מכאן - הבכור" "והיה

שונים). לדינים נב.47)נדרש בכורות ד).48)משנה הלכה למעלה (ראה לאביו בכור אחיו49)כדין חלק כל יורש המייבם
לפני שמת האב בנכסי שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם: כתוב במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
של בעייה כאן ואין שלו כולם המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד הירושה לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת

בשם כתב משנה [במגיד משוםהשבח. האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל המייבם אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
"הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך. רבינו דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח בהם זכה שלא

כולם"]. בחיי האב בנכסיו.50)ומת חוץ51)וזכה מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא אביי מחלוקת
ד). הלכה למעלה (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם ירושת דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, פרק52)לשש

ב. הלכה ביחד,54)בגבול.53)י"ב חלקים שני לו לתת אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם שיש פי על ואף
חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם שוויין ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה ואחיו טובה שדה רק הוא יקבל כן אם אלא
חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או שותפים ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור החלקים שני והטעם:

בגורל. נוטלים - רע אחד וחלק טוב יב:55)אחד בתרא בתורה:56)בבא כתוב שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה
אחד חלק מורישים, משני באים מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור. חלוקתו ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה

אחיו. מירושת והשני אביו ליבם57)מירושת (מחכה) שומרת שהיא מפני יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שטר58)שיבוא או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה מן

יום (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או ובכסף אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר", ונקראים
א). משנה ב פרק יבמות -59)טוב פירותיהם אוכל שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא המת שבעלה הנכסים

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור קניין אינו שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר בכתובתה60)וגופם אותם ששמו הנכסים
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו אם אחריותם; עליו קיבל של61)והבעל ומנה בתולה של מאתיים

הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב שהבעל וגרושה נתבאר62)אלמנה ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
כתובתה. לרשת זכותו תחת אשתו קבורת הוצאת הבעל על חכמים שהטילו אמר1)שם או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

לעניין ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא או פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר וחזר בני זה
עימו ויטול הידועים אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס, עדי שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,

בחלקו.
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ּפיו, על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַאינֹו
לענין הּוא יירׁשּנּו.נאמן ולא ירּׁשה, ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻ

נאמן.‚. אינֹו - הּוא עבּדי ואמר: וחזר ּבני, זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבני, ואמר: וחזר עבּדי, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
ּכעבד. לי ׁשהּוא ּכלֹומר, - עבּדי ׁשאמר ׁשּזה נאמן; - ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא זּוז, מאה ּבן עבד לֹו: קֹורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָואם
אינֹו זה הרי - לעבדים אּלא ּביחּוד אֹותן אֹומרין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

ֱֶָנאמן.
אחר„. וחזר זה, הּוא ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהיה

מן להבריח אּלא ּבני אמר ׁשּלא נאמן; - עבּדי ואמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
הּוא ּבני ואמר: וחזר הּוא, עבּדי הּמֹוכס: ּבבית אמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמכס.

נאמן. אינֹו -ֱֵֶָ
ואּמא‰. ּפלֹוני אּבא להן: קֹורין אין - והּׁשפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעבדים

נפּגם. הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפלֹונית;
להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין והּׁשפחֹות העבדים היּו אם ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּכגֹון אדֹוניהן, ועבדי ּבני ואת אֹותן מּכירין הּקהל וכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקֹול,
ואּמא. אּבא להן לקרֹות מּתר אּלּו הרי - הּנּׂשיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעבדי

.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן מּמּנה והֹוליד ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי
אם אּמֹו, היא ּומׁשחררת הּוא ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
מצֹות ּבדקּדּוקי ּבדּוק ׁשהּוא ּכׁשר אדם אֹו הּוא חכם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּתלמיד
עד יּׂשראל ּבת נֹוּׂשא אינֹו כן ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
צרי ואין הּוא, הדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻהחזקה
ּבחזקת זה הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹומר
לאביו אין ואם אֹותֹו. מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעבד
ׁשּיראה הּדין הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת - מּמּנּו חּוץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבן
ּבין חּלק ׁשּלא מי ויׁש הּקּבלה. עּקרי על הֹול ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלי
ּבלבד. אחיו ימּכרּוהּו ׁשּלא לענין אּלא העם, לׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשרים
ואין ּביּׂשראל. נחלק לא ליֹורׁשֹו ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹויׁש

זה. ּדבר על לסמ ְִֶַָָָֹראּוי
.Êׁשּזה ׁשהעידּו: עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

ׁשאינן ּפי על אף אחיו, אֹו ּפלֹוני ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמחזק
ּבעדּות יֹורׁשין אּלּו הרי - הּיחסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָֹֹעדי

זֹו.
.Áאּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב

הּוא, אחינּו זה ּגם ואמר: הּׁשּוק מן לוי ראּובן ּתפס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהם,
הּממֹון, חצי נֹוטל ׁשמעֹון הרי - יֹודע איני אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָוׁשמעֹון
נֹוטל ולוי אחין, ׁשלׁשה ׁשהם הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּוראּובן
נכסים ללוי נפלּו לראּובן. הּׁשתּות יחזר - לוי מת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹׁשתּות.
מֹודה ראּובן ׁשהרי וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחּלקּו - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָאחרים
ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות הׁשּביח אחיהן. זה ׁשּלוי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשמעֹון
ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים מּגיע ׁשבח אם לוי: ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמת
מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה הּׁשבח הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּבצר
ׁשל הן הרי - להּבצר הּגיעּו לא עדין ואם ּבהן; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויחּלקּו

ּבחלק לוי ונטל אחי, זה לוי אין ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן
ׁשמעֹון יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹראּובן
נכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן אּלא ּכלּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו
מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ׁשהּניח ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרים

מקצתן. יֹודּו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִֵֶָָֹּביֹורׁשין

חמיׁשי 1ּפרק
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יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום. לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי
ּבׁשוה. חֹולקין - הּיֹורׁש זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש זהּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמא
הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת מי ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻלפיכ
הּניח ספק. והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום הּכל; את יֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻהּבן
הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְֲִֵֶַַָָֻּבנֹות

הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת
הּבנים·. עם הּבנֹות ּדין איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָּכבר

מּתנאי ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו, וׁשם ּובפרנסתן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמזֹונֹותיהן
מזֹונֹותיהן, אּלא לּבנֹות אין - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי נכסים ּבעּׂשּור הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל, יירׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹוהּבנים
לּבנים אין - מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן לבעליהן; ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּנּׂשאּו
ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. למזֹון הּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום,
- מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן אנּדרֹוגינֹוס: אֹו וטמטּום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻֻּובנֹות
ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות, אצל הּטמטּום ודֹוחין יֹורׁשין, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּבנים
אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - מּועטין ׁשהּנכסים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּובזמן
מזֹונֹות. עּמנּו ל ואין אּתה, זכר לֹו: ואֹומרֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָהּבנים,

ונּׂשאת,‚. חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹמי
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוילדה
ׁשהּוא מּפני מּׁשניהם, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו, יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
.„ּבתֹו ונתיּבמה חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹיבמה

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, וילדה חדׁשים, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
אני הּמת ּבן ׁשּמא אֹומר: הּספק זה לאחרֹון, ׁשבעה ּבן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשאין אֹותּה, ליּבם ראּוי אּתה ואין ּכּלן, אבי נכסי את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻואירׁש
ראּויה ואּמ אּתה, ּבני ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום; ּבת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּמי
ספק הּיבם זה וגם הֹואיל ּכלּום; אחי ּבנכסי ל ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָליּבם,
זה ּדין וכן ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּמא
חֹולקין אׁשּתֹו: ׁשּנתיּבמה הּמת ּבנכסי הּיבם ּבני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּספק
אחר הּיבם מת מחצה. הּיבם ּובני מחצה נֹוטל הּספק ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשוה,
לירׁש הראּויים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, זה עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחלק
אני, אחיכם אם לֹומר: הּספק לזה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאביהם,
החצי לי החזירּו אחיכם, איני ואם זֹו; ּבירּׁשה חלק לי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻּתנּו
ּכלּום, עּמהן אביהן ּבנכסי הּספק לזה אין - אביכם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח

מּידן. מֹוציא ְִִֵָָואין
יֹורׁש‰. הּיבם הרי - האב ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹספק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבית1) נפל כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני ספק ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר
קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו או בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו

zelgp zekld - hay 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּממֹון חצי לֹו יׁש - הּמת ּבן הּוא אם הּספק: וזה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּדאי,
לפיכ ּכלּום, לֹו אין - הּיבם ּבן הּוא ואם חצי, הּיבם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּולזה
וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה יֹורׁש ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּיבם
לי ויׁש הּמת, ּבן אני אֹומר: הּספק הרי הּיבם, מת ּכ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואחר
ּובן אחינּו, אּתה אֹומרים: והּׁשנים מחצה; ולׁשניכם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמחצה
ׁשּמֹודה החצי הּזקן; ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיבם
והּׁשתּות נֹוטל, - לֹו הן ׁשּמֹודין והּׁשליׁש נֹוטלין, - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקים - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהּנׁשאר
ואני הּוא ּבני ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי הּספק, מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחציֹו.

ׁש אֹומר: הּיבם ואבי ואניאירׁשּנּו, הּוא הּמת ּבני ּבן ּמא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אני ּבנֹו אֹומר: הּספק הּיבם, (מת ּבׁשוה. חֹולקין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאירׁשּנּו
וזה אּתה, האחר ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו,

ּבׁשוה). חֹולקין - אירׁשּנּו ואני הּוא אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל
האּׁשה; יֹורׁשי ּבחזקת מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת - והּתֹוספת עּקר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּכתּבה,
הּבעל ויֹורׁשי חצין נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי ּברזל, צאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנכסי
נכסי מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָחצין.
יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו לאחיו אין - ּתחּלה הּבן מת ׁשאם הם, ספק - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמן ְְְְְִִֵֵֶַָּבנכסי
.Êּבן - ּתחּלה מת האב אם ּבּתֹו: ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבּקבר, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת
האב יֹורׁשי יחלקּו לפיכ האב. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָונמצאּו
ּבּתֹו ּבן ּומת האב [נׁשּבה] אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעם
יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,

הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי
.Áועליו מֹוריׁשין, ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָנפל

הּבן מת אֹומרין: האב יֹורׁשי חֹוב, ּובעלי אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻּכתּבת
חֹובֹות ּובעלי החֹוב, ואבד ּכלּום, הּניח ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּתחּלה,

ּבירּׁשתֹו הּבן וזכה ּתחּלה, מת האב לנּואֹומרים: ויׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
האּׁשה ועל הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים הרי - מחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלגּבֹות
ּכלּום. ּבלא להם ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּובעלי

.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין
ּבמדינה והאחר זֹו ּבמדינה וזה אחד ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאׁש,
יֹודעין אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי
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אדם‡. ולא2אין לירׁשֹו, ראּוי ׁשאינֹו למי להֹוריׁש יכֹול ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
הּוא3לעקר ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן לפי4הירּׁשה . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

מׁשּפט לחּקת יּׂשראל לבני והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּנאמר
נׁשּתּנתה לא זֹו ׁשחּקה לֹומר: ּבין5- ּבּה. מֹועיל הּתנאי ואין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ּבין6ׁשּצּוה ּפה על ּבין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מֹועיל. אינֹו - ְִִֵָּבכתב

.·ּפי7לפיכ יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני איׁש האֹומר: , ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹ
ּפלֹוני איׁש ּכלּום8ׁשנים, אמר לא - אחיו עם יירׁש לא .9ּבני ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ

ּבת לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני ּפלֹוני ּתירׁשני10איׁש ּבּתי , ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש .11ּבמקֹום ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹו אחים אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו ְְֲִִִִִַַַָָָאבל
מּכלל יירׁשני אחי ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ּכׁשהּוא ואמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּבנֹות,

ּבנֹותי12אחי מּכלל ּתירׁשני ּפלֹונית ּבּתי אֹו ּדבריו13, - ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם14קּימין אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה על ׁשאמר ּבין , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבּדֹו יירׁשני ּבני ּפלֹוני ּדבריו15אמר: - ּפה על אמר אם : ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אּלא עּׂשהּו לא - לבנֹו נכסיו ּכל ּכתב אם אבל ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹקּימין;

ׁשּבארנּו16אּפֹוטרֹוּפֹוס ּכמֹו ,17. ְְְֵֶַַ
.‚- החצי ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

קּימין אֹו18ּדבריו ּכּפׁשּוט, יירׁש הּבכֹור אמר: אם אבל . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ
ּכלּום; אמר לא - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר:
הּׂשנּואה בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל לא ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכיר.19הּבכר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי , ְְְִִֶֶַַַַָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היורש.1) מן הירושה לעקור ולא ליורשו ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין קל.2)מבאר בתרא בבא משנה3)משנה
קכו: מקומות).4)שם ובכמה יט: קידושין יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו לא5)וכלל תימן: יד בכתב
שם.7)אנוש.חולה6)תישתנה. בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. אמר9)שם לא וכאילו מועיל אינו דיבורו
בן.10)כלום. לו כשיש שכן שיירשנו.11)ומכל - כלל יורשו שאינו מי על כשאומר לזה, הדומה מבין12)כל היחידי הוא

אותי. יירש בנים.13)אחיי לו ונפסקה14)ואין קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו: ברוקה בן יוחנן כרבי
רשות נתנה התורה - בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם

שירצה. מי לכל להנחיל אחרים.15)לאב יורשים לבין בן בין מחלק הכותב16)רבינו שמואל אמר יהודה רב "אמר קלא: שם
להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר, קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול לבנו נכסיו כל

שהמדובר17)מנחלתם. להבין ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל לשון ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק
פה בעל אומר בין הבנים בין בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון
קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)" נמסר שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין

שלאחריה.18) הבבא משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים דבריו - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
למעלה19) כמבואר כרצונו, יורשיו את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו ביום "והיה זה: פסוק של הראשון חציו

במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה. בחלק ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה
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הּממֹון חצי לֹו יׁש - הּמת ּבן הּוא אם הּספק: וזה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּדאי,
לפיכ ּכלּום, לֹו אין - הּיבם ּבן הּוא ואם חצי, הּיבם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּולזה
וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה יֹורׁש ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּיבם
לי ויׁש הּמת, ּבן אני אֹומר: הּספק הרי הּיבם, מת ּכ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואחר
ּובן אחינּו, אּתה אֹומרים: והּׁשנים מחצה; ולׁשניכם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמחצה
ׁשּמֹודה החצי הּזקן; ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיבם
והּׁשתּות נֹוטל, - לֹו הן ׁשּמֹודין והּׁשליׁש נֹוטלין, - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקים - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהּנׁשאר
ואני הּוא ּבני ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי הּספק, מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחציֹו.

ׁש אֹומר: הּיבם ואבי ואניאירׁשּנּו, הּוא הּמת ּבני ּבן ּמא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אני ּבנֹו אֹומר: הּספק הּיבם, (מת ּבׁשוה. חֹולקין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאירׁשּנּו
וזה אּתה, האחר ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו,

ּבׁשוה). חֹולקין - אירׁשּנּו ואני הּוא אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל
האּׁשה; יֹורׁשי ּבחזקת מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת - והּתֹוספת עּקר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּכתּבה,
הּבעל ויֹורׁשי חצין נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי ּברזל, צאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנכסי
נכסי מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָחצין.
יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו לאחיו אין - ּתחּלה הּבן מת ׁשאם הם, ספק - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמן ְְְְְִִֵֵֶַָּבנכסי
.Êּבן - ּתחּלה מת האב אם ּבּתֹו: ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבּקבר, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת
האב יֹורׁשי יחלקּו לפיכ האב. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָונמצאּו
ּבּתֹו ּבן ּומת האב [נׁשּבה] אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעם
יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,

הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי
.Áועליו מֹוריׁשין, ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָנפל

הּבן מת אֹומרין: האב יֹורׁשי חֹוב, ּובעלי אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻּכתּבת
חֹובֹות ּובעלי החֹוב, ואבד ּכלּום, הּניח ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּתחּלה,

ּבירּׁשתֹו הּבן וזכה ּתחּלה, מת האב לנּואֹומרים: ויׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
האּׁשה ועל הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים הרי - מחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלגּבֹות
ּכלּום. ּבלא להם ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּובעלי

.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין
ּבמדינה והאחר זֹו ּבמדינה וזה אחד ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאׁש,
יֹודעין אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תשע"ב שבט י' שישי יום
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אדם‡. ולא2אין לירׁשֹו, ראּוי ׁשאינֹו למי להֹוריׁש יכֹול ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
הּוא3לעקר ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן לפי4הירּׁשה . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

מׁשּפט לחּקת יּׂשראל לבני והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּנאמר
נׁשּתּנתה לא זֹו ׁשחּקה לֹומר: ּבין5- ּבּה. מֹועיל הּתנאי ואין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ּבין6ׁשּצּוה ּפה על ּבין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מֹועיל. אינֹו - ְִִֵָּבכתב

.·ּפי7לפיכ יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני איׁש האֹומר: , ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹ
ּפלֹוני איׁש ּכלּום8ׁשנים, אמר לא - אחיו עם יירׁש לא .9ּבני ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ

ּבת לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני ּפלֹוני ּתירׁשני10איׁש ּבּתי , ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש .11ּבמקֹום ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹו אחים אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו ְְֲִִִִִַַַָָָאבל
מּכלל יירׁשני אחי ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ּכׁשהּוא ואמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּבנֹות,

ּבנֹותי12אחי מּכלל ּתירׁשני ּפלֹונית ּבּתי אֹו ּדבריו13, - ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם14קּימין אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה על ׁשאמר ּבין , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבּדֹו יירׁשני ּבני ּפלֹוני ּדבריו15אמר: - ּפה על אמר אם : ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אּלא עּׂשהּו לא - לבנֹו נכסיו ּכל ּכתב אם אבל ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹקּימין;

ׁשּבארנּו16אּפֹוטרֹוּפֹוס ּכמֹו ,17. ְְְֵֶַַ
.‚- החצי ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

קּימין אֹו18ּדבריו ּכּפׁשּוט, יירׁש הּבכֹור אמר: אם אבל . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ
ּכלּום; אמר לא - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר:
הּׂשנּואה בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל לא ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכיר.19הּבכר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי , ְְְִִֶֶַַַַָֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היורש.1) מן הירושה לעקור ולא ליורשו ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין קל.2)מבאר בתרא בבא משנה3)משנה
קכו: מקומות).4)שם ובכמה יט: קידושין יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו לא5)וכלל תימן: יד בכתב
שם.7)אנוש.חולה6)תישתנה. בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. אמר9)שם לא וכאילו מועיל אינו דיבורו
בן.10)כלום. לו כשיש שכן שיירשנו.11)ומכל - כלל יורשו שאינו מי על כשאומר לזה, הדומה מבין12)כל היחידי הוא

אותי. יירש בנים.13)אחיי לו ונפסקה14)ואין קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו: ברוקה בן יוחנן כרבי
רשות נתנה התורה - בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם

שירצה. מי לכל להנחיל אחרים.15)לאב יורשים לבין בן בין מחלק הכותב16)רבינו שמואל אמר יהודה רב "אמר קלא: שם
להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר, קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול לבנו נכסיו כל

שהמדובר17)מנחלתם. להבין ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל לשון ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק
פה בעל אומר בין הבנים בין בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון
קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)" נמסר שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין

שלאחריה.18) הבבא משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים דבריו - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
למעלה19) כמבואר כרצונו, יורשיו את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו ביום "והיה זה: פסוק של הראשון חציו

במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה. בחלק ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה
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ּבריא„. היה לא20ואם לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹ
הּיֹורׁשין. מּׁשאר לאחד ולא ְְְְְִִֶַַָָֹלּבכֹור

אמּורים‰. ּדברים אם21ּבּמה אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּכׁשאמר ? ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻ
נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו - מּתנה ּפיו22נתן על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ

מרע23לבניו ׁשכיב לאחד,24ּכׁשהּוא ּומעט לאחד רּבה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
קּימין ּדבריו - הּבכֹור להן ירּׁשה25והׁשוה מּׁשּום אמר ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּכלּום אמר לא -26. ְַָֹ
.Âמּתנה,27ּכתב מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּדבריו - ּובּסֹוף ּבּתחּלה ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻאף
אֹו ויירׁשּנה, ּבני לפלֹוני ּפלֹונית ּׂשדה ּתּנתן ּכיצד? ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּימין.
לֹו, ותּנתן יירׁשּנה אֹו ויירׁשּנה, לֹו ותּנתן יירׁשּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאמר:
ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על אף מּתנה, לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהֹואיל
ּׂשדֹות ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו - ּובּסֹוף 28ּבּתחּלה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ותּנתן ּפלֹונית, ּׂשדה ּפלֹוני יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלׁשלׁשה
אף קנּו, - ּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָלפלֹוני
לֹו ׁשאמר זה אינֹו ירּׁשה ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻעל

מּתנה ּכדי29ּבלׁשֹון לאמירה אמירה ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מערב30דּבּור הּמּתנה לׁשֹון ׁשּיהא צרי - ׁשהה אם אבל ; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ְְִָָּבׁשלׁשּתן.

.Êּפלֹוני31ּכיצד יאמר: - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם ? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבמּתנה להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ּפלֹונית ּׂשדה יירׁשּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּופלֹוני

ּתּנתן32ויירׁשּום יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם . ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ
ּופלֹונית ּפלֹונית היה33ּׂשדה ואם ויירׁשּום. ּופלֹוני לפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָ

ּׂשדה ּופלֹוני ּפלֹוני יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף הּמּתנה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹלׁשֹון
ּבמּתנה. להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ְְְְִִִֶֶַַָָָּפלֹונית

.Áהּבעל מּדבריהם34ירּׁשת ׁשהיא ּפי על אף חּזּוק35, עּׂשּו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ
הּתנאי ואין ּתֹורה, ּכׁשל ּבּה36לדבריהם אם37מֹועיל אּלא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּכן
.38איׁשּות ִ

.Ëיֹורׁש ּכֹוכבים ׁשאר39העֹובד אבל ּתֹורה. ּדבר אביו את ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
מנהגם. לפי אֹותֹו מּניחין - ְְְִִִִֵֶַָָֻירּׁשֹותיהן

.Èאּלא40והּגר ּכֹוכבים העֹובד אביו את יֹורׁש אינֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
למרּדֹו41מּדבריהם יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, ׁשּיירׁש לֹו ּתּקנּו .42. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

זֹו ּבירּׁשה מֹועיל ׁשּתנאי לי, העֹובד43ויראה ואין הֹואיל , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
חכמים ּבתּקנת לעמד מחּיב ּכֹוכבים44ּכֹוכבים העֹובד ואין . ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ

ּגר את יֹורׁש גר ולא הּגר, אביו את ּתֹורה45יֹורׁש מּדברי לא , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
סֹופרים מּדברי .46ולא ְְְִִִֵֹ

.‡Èהּנֹותן ּפי47ּכל על אף הּיֹורׁשין, והּניח לאחרים נכסיו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים דבריו נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני מבאר כאן, משנה
והרא"ש הפשוטים. חלק לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה והואיל בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם, בכור
ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי מפסידים והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים בחלק עליו חולקים (שם) והטור

בריא20) שגם חננאל רבינו דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים מיד מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות ליורשו21)יכול ראוי שאינו למי להוריש יכול אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור

בריא. בדין ד להלכה קכו:22)וגם שם מתנה.23)משנה "ככתובין24)בלשון מרע שכיב שדברי משום קניין, צריכה ואינה
דמי". וקבעה25)וכמסורין כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין בריאים בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה

א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי זו.26)רק למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
לשנות. רשאי אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן רבי על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
ברוקה בן יוחנן רבי גם ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר "לא שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש
הצוואה מקצת שבטלה מפני כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי: והפירוש יונה. רבינו הסכים ולזה מודה,

ה וכן כולה. אתבטלה קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של וסגנונה ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י דעת יא
מיגאש. הר"י רבו קכט.27)דעת שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, שם.28)משנה בין29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

יוחנן רבי נגד כמותו הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא מיגאש הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
זה. נמשך30)בדין מתנה ולשון אחד, כדיבור הוא דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב: תלמיד שלום שאילת כדי
ו.31)לכולם. הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב שם.32)נוסח לקיש ריש של שדות33)לשונו בשתי היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני פג:34)ושני חכמים.35)כתובות יירשנה.36)מדברי שלא התנה והוא37)אם
אותה. באריכות.38)יורש זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה ב הלכה כ"ג ולמד39)פרק יז: קידושין רבא של מימרא

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם "וחישב ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה של מדרשתו זה
ורבי אביו. של אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש. תשלום כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו מת
רבי של לימודו קיבל לא שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן

הכלל. מן כיוצא ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו שמפני לומר שאפשר משום מן41)שם.40)יוחנן,
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כקטן שנתגייר ש"גר משום יורשו, אינו [בתוספות42)התורה ירושתו. את יפסיד שלא כדי

הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר הלא מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל דיבור שם ישנים
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש? יורש.43)ולא אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה יכול44)אם

מדבריהם שהיא פי על אף מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה למעלה נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא
האמור. מטעם התנאי מועיל הגר שבירושת כאן, משמיענו למעלה:45)ולפיכך נתבאר והטעם, שנתגיירו. אחים שני או ובנו האב
גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הגויית, בשר קורבת כאן46)שנותקה שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו הנימוק

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור אם קלג:47)שהרי בתרא בבא משנה

zelgp zekld - hay 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נֹוחה חכמים רּוח אין - ּכּׁשּורה נֹוהגין הּיֹורׁשין ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין
להן48הימּנּו ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו חסידּות49, מּדת . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אדם יעיד ׁשּלא הירּׁשה50היא, ּבֹו ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונֹוהג חכם לאחיו ּכּׁשּורה נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמן

ַָּכּׁשּורה.
.·Èהּיּׂשראלים52ׁשהמיר51יּׂשראל קרֹוביו את יֹורׁש - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא53ּכׁשהיה ּולקנסֹו ממֹונֹו את לאּבד ּדין ּבית ראּו ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ידיהם את לחּזק ׁשּלא ּכדי יׁש54יירׁש, ואם ּבידן. הרׁשּות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

וכן להן. הּמּומר אביהן ירּׁשת ּתּנתן - ּביּׂשראל ּבנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹו
ּבּמערב ּתמיד .55הּמנהג ְֲִִַַַָָָ

.‚Èחכמים אדם56צּוּו יׁשּנה ׁשּלא אפּלּו57, ּבחּייו הּבנים ּבין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹוסף ּכאחי וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר

יֹוסף .58עם ִֵ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּמת‡. ּברּורה ראיה ׁשּיביאּו עד נֹוחלין הּיֹורׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף ּתּמן, לפי ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָֻמּׂשיחין

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻונֹוטל
ׁשהיא·. ּפי על אף ּבעלי, מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנּׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת
נכנס יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי, מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי הּמת, אחיו ׁשם על יקּום ׁשּנאמר: ּפיה; על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.
ׁשּטבע‚. עדים ּובאּו סֹוף, להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זכרֹו, ואבד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבפניהם
ּבאּו אם וכן ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלכּתחּלה
צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, אריֹות לגב ׁשּנפל ׁשראּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעדים
ולא ׁשּנהרג אֹו ומת, ּבּמלחמה ׁשּנדקר אֹו ּבֹו, אֹוכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעֹוף
אֹותם והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו היּו אבל ּפניו ְְְֲִִִִִִִָָָָָָָֻהּכירּו
- ּכ אחר זכרֹו אבד אם ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות לּנחלה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹורדין
מּפני אּלא אּלּו ּבדברים החמירּו ׁשּלא אֹומר: ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאׁשּתֹו.
ּבדברים העדים העידּו אם ממֹון, לענין אבל ּכרת; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּסּור
זכרֹו, ואבד הּדברים אֹותן ׁשראּו והעידּו למיתה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזקתן
וכזה ּפיהן. על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת נׁשמע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
ׁשחלק מי ׁשמענּו ולא דינין, ּבּתי ּבכל יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמעּׂשים

זה. ְֶָָּבדבר

וחלקּו„. לּנחלה יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּוי
מחמת הּבֹורח וכן מּידן. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותּה
יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת הּיֹוצא אבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָסּכנה.
ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו עד מּידן, מֹוציאין - וחלקּום ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנכסיו

ִָמֹוריׁשן.
ּבית‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי

יהיּו הּמּטלטלין ּכל עֹוּׂשין? ּכיצד ּבנכסיהן. להתעּסק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּדין
הּקרקעֹות לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק הּקרקעֹות את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי ולכׁשּיבֹוא ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהן
ּומה ּׁשעּׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים אּלּו ׁשמין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,
ּבין ּבמּטלטלים ּבין לעֹולם, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָיעמידּו
ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אֹו הּבעלים ׁשּיבֹואּו עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבקרקעֹות,
אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמתּו?

דעת. ּבני ׁשהן ְְִִֵֵֶַַלגדֹולים
.Âוענבים לקצר קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו יֹורדים ּדין ּבית - למסק וזיתים לגּדר ּתמרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק, וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהן ּומּניחין הּפרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
ּתחּלה, ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין ׁשהן הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא
ואינן לּׂשכר העּׂשּויֹות וחנּיֹות, ּופנּדקיֹות ּבחצרֹות ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻהּדין
- ּבאריסּות אֹותן נֹותן אדם ואין טרח, ולא עבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹצריכין

ואֹוכ הּׂשכר גֹובה ׁשהרי יֹורׁש; להם מֹורידין אּלאאין ל. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוּׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּיביא עד ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ְָּׂשכרֹו.
.Êּוכרמים ּולגּנֹות לּׂשדֹות אּלא לעֹולם הּקרֹוב מֹורידין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָואין

ונמצאּו יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהן ׁשּיהיה ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא
ּונׁשּמים. ְִִַּבּורים

.Áולא הל להיכן ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמי
אין - ירד ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמסּלקין
יצא לדעּתֹו ׁשהרי למּטלטלין, ולא לקרקע לא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאּפֹוטרֹוּפֹוס,
יעמדּו - מּטלטלין זה? נכסי דין יהיה וכיצד נכסיו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּניח
ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, זה ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּביד

הּיֹורׁשין. ְְְְִִַויתּבעּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניגוד48) כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא" נחלה (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו רוח נחת לחכמים "אין
לרב (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור - כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון רבן לדעת

תלמידו. קיימים.49)יהודה דבריו מתנה שבלשון ה. הלכה למעלה הורה50)נתבאר שמואל כזו. צוואה על כעד יחתום שלא
יהודה. לרב השתמד.52)שם.51)כך דתו, את53)החליף יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא פי על אף

מומר שישראל ומכאן שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב אביו
מומר). כישראל חכמים הגדירו עשיו (את יורש הממירים.54)- מגורי55)ידי מקום למצרים, מערבית שהן אירופה בארצות

י:56)רבינו. יעדיף.57)שבת חריפה.58)לא אחים לשנאת גרמה יעקב לו שנתן הפסים היורשים1)שכתונת שאין מבאר
מורישם, שמת ראייה שיביאו עד נטושין.נוחלים או רטושים לנכסי או בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
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נֹוחה חכמים רּוח אין - ּכּׁשּורה נֹוהגין הּיֹורׁשין ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין
להן48הימּנּו ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו חסידּות49, מּדת . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אדם יעיד ׁשּלא הירּׁשה50היא, ּבֹו ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונֹוהג חכם לאחיו ּכּׁשּורה נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמן

ַָּכּׁשּורה.
.·Èהּיּׂשראלים52ׁשהמיר51יּׂשראל קרֹוביו את יֹורׁש - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא53ּכׁשהיה ּולקנסֹו ממֹונֹו את לאּבד ּדין ּבית ראּו ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ידיהם את לחּזק ׁשּלא ּכדי יׁש54יירׁש, ואם ּבידן. הרׁשּות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

וכן להן. הּמּומר אביהן ירּׁשת ּתּנתן - ּביּׂשראל ּבנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹו
ּבּמערב ּתמיד .55הּמנהג ְֲִִַַַָָָ

.‚Èחכמים אדם56צּוּו יׁשּנה ׁשּלא אפּלּו57, ּבחּייו הּבנים ּבין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹוסף ּכאחי וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר

יֹוסף .58עם ִֵ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּמת‡. ּברּורה ראיה ׁשּיביאּו עד נֹוחלין הּיֹורׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף ּתּמן, לפי ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָֻמּׂשיחין

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻונֹוטל
ׁשהיא·. ּפי על אף ּבעלי, מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנּׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת
נכנס יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי, מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי הּמת, אחיו ׁשם על יקּום ׁשּנאמר: ּפיה; על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.
ׁשּטבע‚. עדים ּובאּו סֹוף, להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זכרֹו, ואבד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבפניהם
ּבאּו אם וכן ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלכּתחּלה
צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, אריֹות לגב ׁשּנפל ׁשראּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעדים
ולא ׁשּנהרג אֹו ומת, ּבּמלחמה ׁשּנדקר אֹו ּבֹו, אֹוכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעֹוף
אֹותם והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו היּו אבל ּפניו ְְְֲִִִִִִִָָָָָָָֻהּכירּו
- ּכ אחר זכרֹו אבד אם ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות לּנחלה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹורדין
מּפני אּלא אּלּו ּבדברים החמירּו ׁשּלא אֹומר: ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאׁשּתֹו.
ּבדברים העדים העידּו אם ממֹון, לענין אבל ּכרת; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּסּור
זכרֹו, ואבד הּדברים אֹותן ׁשראּו והעידּו למיתה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזקתן
וכזה ּפיהן. על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת נׁשמע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
ׁשחלק מי ׁשמענּו ולא דינין, ּבּתי ּבכל יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמעּׂשים

זה. ְֶָָּבדבר

וחלקּו„. לּנחלה יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּוי
מחמת הּבֹורח וכן מּידן. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותּה
יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת הּיֹוצא אבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָסּכנה.
ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו עד מּידן, מֹוציאין - וחלקּום ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנכסיו

ִָמֹוריׁשן.
ּבית‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי

יהיּו הּמּטלטלין ּכל עֹוּׂשין? ּכיצד ּבנכסיהן. להתעּסק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּדין
הּקרקעֹות לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק הּקרקעֹות את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי ולכׁשּיבֹוא ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהן
ּומה ּׁשעּׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים אּלּו ׁשמין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,
ּבין ּבמּטלטלים ּבין לעֹולם, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָיעמידּו
ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אֹו הּבעלים ׁשּיבֹואּו עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבקרקעֹות,
אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמתּו?

דעת. ּבני ׁשהן ְְִִֵֵֶַַלגדֹולים
.Âוענבים לקצר קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו יֹורדים ּדין ּבית - למסק וזיתים לגּדר ּתמרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק, וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהן ּומּניחין הּפרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
ּתחּלה, ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין ׁשהן הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא
ואינן לּׂשכר העּׂשּויֹות וחנּיֹות, ּופנּדקיֹות ּבחצרֹות ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻהּדין
- ּבאריסּות אֹותן נֹותן אדם ואין טרח, ולא עבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹצריכין

ואֹוכ הּׂשכר גֹובה ׁשהרי יֹורׁש; להם מֹורידין אּלאאין ל. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוּׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּיביא עד ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ְָּׂשכרֹו.
.Êּוכרמים ּולגּנֹות לּׂשדֹות אּלא לעֹולם הּקרֹוב מֹורידין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָואין

ונמצאּו יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהן ׁשּיהיה ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא
ּונׁשּמים. ְִִַּבּורים

.Áולא הל להיכן ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמי
אין - ירד ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמסּלקין
יצא לדעּתֹו ׁשהרי למּטלטלין, ולא לקרקע לא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאּפֹוטרֹוּפֹוס,
יעמדּו - מּטלטלין זה? נכסי דין יהיה וכיצד נכסיו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּניח
ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, זה ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּביד

הּיֹורׁשין. ְְְְִִַויתּבעּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניגוד48) כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא" נחלה (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו רוח נחת לחכמים "אין
לרב (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור - כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון רבן לדעת

תלמידו. קיימים.49)יהודה דבריו מתנה שבלשון ה. הלכה למעלה הורה50)נתבאר שמואל כזו. צוואה על כעד יחתום שלא
יהודה. לרב השתמד.52)שם.51)כך דתו, את53)החליף יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא פי על אף

מומר שישראל ומכאן שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב אביו
מומר). כישראל חכמים הגדירו עשיו (את יורש הממירים.54)- מגורי55)ידי מקום למצרים, מערבית שהן אירופה בארצות

י:56)רבינו. יעדיף.57)שבת חריפה.58)לא אחים לשנאת גרמה יעקב לו שנתן הפסים היורשים1)שכתונת שאין מבאר
מורישם, שמת ראייה שיביאו עד נטושין.נוחלים או רטושים לנכסי או בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין



zelgpקכ zekld - hay `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë.ּׂשכר מּמּנּו לֹוקחין אין - ׁשכן ׁשהּניחֹו מי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּקרקעֹות:
עד ׁשהּניחֹו ּכמֹו יּׁשארּו - אריס ּבהן ׁשהיה כרם אֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוּׂשדה
ּבּורים; יּׁשארּו - ּבּורים ׁשהּניחם כרם אֹו וּׂשדה ְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשּיבֹוא.
מצּוין אנּו אין לדעת ואבדה ממֹונֹו, אּבד ּברצֹונֹו הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

ְֲִַָלהחזירּה.
.Èהּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת ּברּורה ראיה ׁשּיביא עד ּכאריס ּבהן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים

ׁשּיבֹוא. עד ֶַָאֹו

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

לנכסי‡. אֹו ּבֹורח אֹו הּׁשבּוי לנכסי קרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשּמֹורידין
ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי. לי הּמּגיע חלקי זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּׂשדהּו,
ּבירּׁשתי, לי ׁשהּגיע חלקי זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאח,
הּנׁשּבה הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי. ירּׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומחמת
אבי ׁשּמחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין -ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה. חלק ְִֵֶֶַָירׁשּתי
מחמת·. קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו. היא יתרה הרחקה לירׁש. ראּויין ׁשאינן האם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחי
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻיׁש
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות ׁשטר עלי ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
חלק ׁשּזה ויאמר ויטען הּימים ויארכּו הּׁשטרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיאבדּו
ּבאּׁשה מעּׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו) (מחמתֹו לֹו ּבא ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻירּׁשה

אחת, ּובת היא הּזקנה ונׁשּבית ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת,
אין חכמים: ואמרּו קטן; ּבן והּניחה ׁשנּיה ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּומתה
הּזקנה, מתה ׁשּמא - לּנכסים הּנׁשארה הּבת זֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמֹורידין
לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן;
ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה
קטן, ׁשל לחצי אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי מּתֹו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָעֹוּׂשין?
ׁשמעּו זמן אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָמעמידין

הּזקנ לׁשליׁשׁשּמתה הּנׁשארה הּבת ּתרד חכמים: אמרּו ה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן וירד ירּׁשתּה; חלק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנכסים,
מעמידין - הּׁשבּויה ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה; מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת גם מתה ׁשּמא הּקטן, חלק מּפני אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלּה. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.

ה'תשע"ב שבט י"א קודש שבת יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכּלן2האחין‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - להן ׁשהּניח ּבּמה ּביחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּתּמׁשין
מֹוריׁשן. ּבנכסי ׁשּתפין הן הרי - הּיֹורׁשין ּבׁשאר וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּדבר.

זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנּׂשא לאמצע3וכל הּׂשכר -4. ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּיֹורׁשין·. את5היּו הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָ

אמרּו6הּנכסים לאמצע. הׁשּביחּו לנּו7- ּׁשהּניח מה ראּו : ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ואֹוכלין עֹוּׂשין אנּו והרי מׁשּביח8אּבא, ׁשל הּׁשבח -9. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּמׁשּביח;ׁשּיהי10והּוא ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
עצמן מחמת נכסים ׁשבחּו לאמצע.11אבל הּׁשבח - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבכלל12וכן‚. הּיֹורׁשת היא מת ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קטן.1) לנכסי קרוב ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין ודין1)מבאר לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר
והיו בבית ונותן נושא ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד ודין אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
ללמוד כסף הירושה מכספי נטל ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן אחד ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות
הגדולים, מזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים פרנסת מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים מניח ודין אומנות, או תורה

נשמעים. דבריו שיהיו כדי הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות, החזרת קמד.2)ודין בתרא בבא של3)משנה
היורשים4)הירושה. ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן שנשא קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה. חולקים

נחוצים פרנסה לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד שביטל ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו האחרים
רב של מסוגו שאינו שבאדם ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה, הוא שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה
האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים שאנו טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול ואינו לאמצע השכר - ספרא

טירחתו. בגמרא.5)את רבא של וכביאורו קמג: שם להשביח.6)משנה יכולים אינם לפני7)והקטנים לקטנים הגדולים
התנאי.8)שהשביחו. מועיל - עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר, במשנתנו רשב"ם השבח. את נוטלים

בבא [בירושלמי דין. בית בפני להיות צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו גם משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד
(ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו וכן דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי אמר ג הלכה ט פרק בתרא
מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את כלל הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם). הב"ח הגהות
בגדולים אבל בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו שמא דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים בין

עדים. בפני תנאי "קטנים9)מספיק כב:): מציעא (בבבא שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם שהאחרים, מפני
המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים אינם שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים. במקום היינו מחילה" בני אינם

שם). הרא"ש כתב וכן אדמה11)בתנאי.10)ואם. עליהן והעלה שדות והציף גדותיו על הנהר שעלה זבל.כגון או שמינה
דוגמאות.12) הוסיף ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם בגמרא וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:

zelgp zekld - hay `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּדֹודיה13אחיֹותיה ּבנֹות ּבכלל -14אֹו הּנכסים והׁשּביחה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבעלי, לי ּׁשהּניח מה ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשבח
הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים הׁשּביח ואֹוכלת, עֹוּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהריני

ׁשּלּה. ֶֶַַָהּׁשבח
ׁשּירׁש„. ואחר15מי ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

- הן קטּנים אם אחרת: ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לאמצע ׁשּיׁש16הּׁשבח נֹודע ולא הֹואיל גדֹולים, היּו ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכאריס לֹו ׁשמין - אחין קטן17לֹו לנכסי ׁשּירד אח וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשהרי לאמצע, הּׁשבח אּלא ּכאריס, לֹו ׁשמין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהׁשּביח

ירד. ּברׁשּות ְִַָֹלא
האחין‰. מן אם18אחד סחֹורה, ּבהן ועּׂשה מעֹות ׁשּלקח ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

הרי - אחת ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכם ּתלמיד ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו אחיו19הּׂשכר לצר ּומתעּסק ּתֹורתֹו מּניח זה ׁשאין ;20. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.Âהאחין מן ּגּבאי21אחד הּמל ׁשּמכניס22ׁשּמּנהּו סֹופר אֹו ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמל ּבממֹון וכ23ּומֹוציא מעבֹודת, ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ידּוע אביהן ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, אביהן מחמת אם ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמלכים:
ואמר זה, עם24ּבדבר חסד לעּׂשֹות ּכדי ּבנֹו ּתחּתיו נעמיד : ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לכל ּבעבֹודה ׁשּיּׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהיתֹומים
למּנֹותֹו וראּוי ּביֹותר חכם היה ואפּלּו מחמת25האחין. ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
לעצמֹו זה הרי - מּנּוהּו .26עצמֹו ְְְֲִֵֶַַ

.Êהאחין מן הּבית27אחד ּבתֹו ונֹותן נֹוּׂשא וקנה28ׁשהיה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לבּדֹו ּבׁשמֹו החֹוב29עבדים ׁשטר והיה לאחרים הלוה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ

ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשהלויתי אּלּו מעֹות ואמר: לבּדֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשמֹו
אּמי אבי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, לבּדי ׁשּלי אּלּו אֹו30עבדים , ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראיה להביא עליו - לי נּתנה מּתנה אֹו מצאתי, 31מציאה ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבמּתנה זכה אֹו מציאה, מצא אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו .32ׁשּנפלה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

והיּו34האּׁשה33וכן הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
על יֹוצאֹות חֹובֹות, וׁשטרי עבדים ממּכר ׁשטרי ׁשהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָאֹונֹות,
עליה - אבֹותי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, ׁשּלי ואמרה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּה,

לירּׁשה לּה ׁשּנפלּו ראיה ׁשהיתה35להביא אלמנה וכן . ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻ
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ואחיותיה13) ראובן של אלמנתו הרי קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן ומת אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה אביהן, מכוח בעלה את דודיה14)יורשות שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן שהיו כגון,

הבנים. בין אשתי תירש בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות. והניחו וֿמ.15)ומתו לט: מציעא בבא
קרוב16) מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר מרי של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק כאריס חלק נוטל ואינו

פי על ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון ולפיכך א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו קטן לנכסי
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע קרוב17)שלא שמורידים משום אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל

שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו אלה ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק ומקבל סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי
בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת יוצא בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים דין בית - המוריש
מכיוון אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה וכל דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם (ראה
בשיטת הם זו שבהלכה הדינים כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף משקיע הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא
לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי קרוב מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד [בהשגות כאן. בהלכותיו הרי"ף

"גדול"]. להיות צריך "קטן" במקום כאן, סופר שטעות ברור, רטושין". דהיינו ציווה בתרא18)ולא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). א הלכה למעלה ראה חלקו19)קמד. לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד הובא והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

וכולם ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב, כאן יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו שכר וגם
לי נראים דבריו "ואין ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט חושן יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים

שם). משה דרכי (ראה קטן20)כלל" סעיף שם (סמ"ע ארץ דרך עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו לצורך
בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא ללמוד יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה והרי אחרים, לצורך לא אבל יג)
לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש בגופו טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו, דעת שהרי ממש,
לקחם זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה "שבק בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא שרב

כסף. בהשקעות שהמדובר הפוסקים בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם חילקו21)ועשה שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
השותפין". "האחין המשנה: מלשון משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף מסים.22)(בית קצוב23)גובה שכר ומקבל

מההכנסות. מסויים חלק שריו.24)או או עצמו.25)המלך מכיוון26)בזכות זה, בתפקיד כן גם שימש האב אם אפילו
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם אחד שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה. האב בזכות שלא
רבינו ובשם לעצמו. הכול - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור (מובא מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך לאומנות שאפילו שם, מובא נב.27)יונה שם ושמואל רב מחלוקת
המשותפים.28) הירושה נכסי ענייני כל מנהל הירושה.29)היה בכספי שנקנו רמז בו ואין בלבד שמו כתוב הקניין בשטר
המעות.30) באותן חלק להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים הלכה31)והיורשים מקום שבכל פי על אף כרב.

(שם:). בברייתא כמותו ששנינו משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני ראייה"32)כשמואל להביא "עליו סתם: אמר רב
שטר להביא שצריך פירש ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש ראייה להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש
רבינו ופסק נכונים. ונמצאו - השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין בית על אנו וסומכים דין בבית מקויים

שם.33)כרבה. אלא35)נשואה.34)ברייתא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם ראייה להביא שעליה לומר התכוון לא
בגמרא האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות העבדים לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה ראייה מספיקה
ונראה כן. הדין בעלה בנכסי בנשואה שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת אלמנה באשה מדברת שהברייתא משמע שם
במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל הלכה אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן כל שלא שם הגמרא מדברי



קכי zelgp zekld - hay `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּדֹודיה13אחיֹותיה ּבנֹות ּבכלל -14אֹו הּנכסים והׁשּביחה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבעלי, לי ּׁשהּניח מה ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשבח
הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים הׁשּביח ואֹוכלת, עֹוּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהריני

ׁשּלּה. ֶֶַַָהּׁשבח
ׁשּירׁש„. ואחר15מי ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

- הן קטּנים אם אחרת: ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לאמצע ׁשּיׁש16הּׁשבח נֹודע ולא הֹואיל גדֹולים, היּו ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכאריס לֹו ׁשמין - אחין קטן17לֹו לנכסי ׁשּירד אח וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשהרי לאמצע, הּׁשבח אּלא ּכאריס, לֹו ׁשמין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהׁשּביח

ירד. ּברׁשּות ְִַָֹלא
האחין‰. מן אם18אחד סחֹורה, ּבהן ועּׂשה מעֹות ׁשּלקח ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

הרי - אחת ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכם ּתלמיד ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו אחיו19הּׂשכר לצר ּומתעּסק ּתֹורתֹו מּניח זה ׁשאין ;20. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.Âהאחין מן ּגּבאי21אחד הּמל ׁשּמכניס22ׁשּמּנהּו סֹופר אֹו ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמל ּבממֹון וכ23ּומֹוציא מעבֹודת, ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ידּוע אביהן ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, אביהן מחמת אם ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמלכים:
ואמר זה, עם24ּבדבר חסד לעּׂשֹות ּכדי ּבנֹו ּתחּתיו נעמיד : ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לכל ּבעבֹודה ׁשּיּׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהיתֹומים
למּנֹותֹו וראּוי ּביֹותר חכם היה ואפּלּו מחמת25האחין. ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
לעצמֹו זה הרי - מּנּוהּו .26עצמֹו ְְְֲִֵֶַַ

.Êהאחין מן הּבית27אחד ּבתֹו ונֹותן נֹוּׂשא וקנה28ׁשהיה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לבּדֹו ּבׁשמֹו החֹוב29עבדים ׁשטר והיה לאחרים הלוה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ

ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשהלויתי אּלּו מעֹות ואמר: לבּדֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשמֹו
אּמי אבי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, לבּדי ׁשּלי אּלּו אֹו30עבדים , ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראיה להביא עליו - לי נּתנה מּתנה אֹו מצאתי, 31מציאה ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבמּתנה זכה אֹו מציאה, מצא אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו .32ׁשּנפלה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

והיּו34האּׁשה33וכן הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
על יֹוצאֹות חֹובֹות, וׁשטרי עבדים ממּכר ׁשטרי ׁשהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָאֹונֹות,
עליה - אבֹותי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, ׁשּלי ואמרה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּה,

לירּׁשה לּה ׁשּנפלּו ראיה ׁשהיתה35להביא אלמנה וכן . ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻ
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ואחיותיה13) ראובן של אלמנתו הרי קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן ומת אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה אביהן, מכוח בעלה את דודיה14)יורשות שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן שהיו כגון,

הבנים. בין אשתי תירש בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות. והניחו וֿמ.15)ומתו לט: מציעא בבא
קרוב16) מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר מרי של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק כאריס חלק נוטל ואינו

פי על ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון ולפיכך א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו קטן לנכסי
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע קרוב17)שלא שמורידים משום אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל

שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו אלה ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק ומקבל סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי
בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת יוצא בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים דין בית - המוריש
מכיוון אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה וכל דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם (ראה
בשיטת הם זו שבהלכה הדינים כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף משקיע הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא
לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי קרוב מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד [בהשגות כאן. בהלכותיו הרי"ף

"גדול"]. להיות צריך "קטן" במקום כאן, סופר שטעות ברור, רטושין". דהיינו ציווה בתרא18)ולא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). א הלכה למעלה ראה חלקו19)קמד. לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד הובא והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

וכולם ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב, כאן יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו שכר וגם
לי נראים דבריו "ואין ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט חושן יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים

שם). משה דרכי (ראה קטן20)כלל" סעיף שם (סמ"ע ארץ דרך עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו לצורך
בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא ללמוד יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה והרי אחרים, לצורך לא אבל יג)
לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש בגופו טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו, דעת שהרי ממש,
לקחם זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה "שבק בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא שרב

כסף. בהשקעות שהמדובר הפוסקים בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם חילקו21)ועשה שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
השותפין". "האחין המשנה: מלשון משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף מסים.22)(בית קצוב23)גובה שכר ומקבל

מההכנסות. מסויים חלק שריו.24)או או עצמו.25)המלך מכיוון26)בזכות זה, בתפקיד כן גם שימש האב אם אפילו
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם אחד שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה. האב בזכות שלא
רבינו ובשם לעצמו. הכול - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור (מובא מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך לאומנות שאפילו שם, מובא נב.27)יונה שם ושמואל רב מחלוקת
המשותפים.28) הירושה נכסי ענייני כל מנהל הירושה.29)היה בכספי שנקנו רמז בו ואין בלבד שמו כתוב הקניין בשטר
המעות.30) באותן חלק להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים הלכה31)והיורשים מקום שבכל פי על אף כרב.

(שם:). בברייתא כמותו ששנינו משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני ראייה"32)כשמואל להביא "עליו סתם: אמר רב
שטר להביא שצריך פירש ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש ראייה להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש
רבינו ופסק נכונים. ונמצאו - השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין בית על אנו וסומכים דין בבית מקויים

שם.33)כרבה. אלא35)נשואה.34)ברייתא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם ראייה להביא שעליה לומר התכוון לא
בגמרא האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות העבדים לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה ראייה מספיקה
ונראה כן. הדין בעלה בנכסי בנשואה שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת אלמנה באשה מדברת שהברייתא משמע שם
במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל הלכה אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן כל שלא שם הגמרא מדברי
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יֹוצאֹות ּוׁשטרֹות אֹונֹות והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָנֹוּׂשאת
אֹו מצאתי, מציאה אֹו לי, נפלּו מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, ְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻעל

ראיה להביא עליה - לי נּתנה נדּוניא36מּתנה לּה יׁש ואם .37, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָ
נדּוניא לּה אין אם אבל נאמנת. - לקחּתי מּנדּוניתי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרה:

ראיה הביאה הּיֹורׁשין.38ולא ּבחזקת הּכל הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Áחלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

ּבעּסתן39ּבעּסתן חלּוקין היּו אם אבל מעּסתֹו40; ׁשּמא - ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָָ
ראיה41קּמץ להביא האחין ועל אמצע42, מּׁשל וכן43ׁשהן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה מת להביא44אם האחין על - הּבית ּבתֹו והּנֹוּׂשא הּנֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֶַַָָָָָֹראיה,

.Ëהאחין מן חֹוב45אחד ידֹו46ׁשּׁשטר מּתחת -47יֹוצא ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבכתיבה לֹו נתנֹו ׁשאביו ראיה להביא אֹו49ּומסירה48עליו , ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָ

הרי - ראיה הביא לא ואם מרע; ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּצּוה
לאמצע. ְֶַָהּוא

.Èאמּורים ּדברים ׁשֹומטין50ּבּמה ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, ?51 ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
- מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ׁשּטען אחר אבל מּזה; ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה

ּבֹו ראיה.52ּגֹובה להביא צרי ואינֹו , ְְְִִֵֶָָָָ

.‡Èהאחין מן אֹו53אחד ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
אצלנּו, אּתה אין אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - אּמנּות ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻללמד

הּבית ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל הֹוצאת54אין ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
רּבים. ּבין מזֹונֹותיו ּכהֹוצאת לבּדֹו האחד ְְְְִֵֶַַַָָָָמזֹונֹות

.·Èׁשּמת הּגדֹולים55מי אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ
מזֹונֹות56מתּפרנסים נּזֹונים הּקטּנים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָֹ
ּבׁשוה57הּגדֹולים חֹולקים אּלא נּׂשאּו58, לאחר59. גדֹולים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ

ּכ ואחר הּנכסים, מּכלל ּכן הּקטּנים יּׂשאּו - אביהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמיתת
לאחר הּקטּנים ואמרּו אביהן, ּבחּיי הּגדֹולים נּׂשאּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹיחלקּו.

נֹוּׂשאין אנּו הרי אביהן: אּתם60מיתת ׁשּנּׂשאתם 61ּכדר- ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּׁשּנתן מה אּלא להן, ׁשֹומעין נתן.62אין - אביהם להם ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‚Èה ההֹוצאה63אבהּׂשיא והיתה מׁשּתה, לֹו ועּׂשה ּבנֹו את ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, האב64מּׁשל ּבחּיי הּבן ,65לזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

חֹוזרת לאמצע66ּכׁשהיא חֹוזרת - האב מיתת אבל67לאחר . ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשּלֹו ּבּמׁשּתה הּבן הּבן68הֹוציא מחלק אּלא חֹוזרת אינּה - ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבלבד לֹו .69ׁשּנׁשּתּלחה ְְְִִֶַַָ
.„Èׁשּׁשלח ּכׁשּתחזר70האב מּבניו, אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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כשאינה שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה ואין ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה ובמגיד לי, נתנו
הבית]. בתוך ונותנת נכסי36)נושאת לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית מכיוון אומרים, אנו מתגאהואין היא והרי יתומים

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, היתומים לרעת האימון את תנצל שלא להניח יש - אביה37)בזה מבית לבעלה שהכניסה נכסים
בעלה. מות אחר לידיה חוזרים ביחד.39)שם.38)והם אוכלים מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אחד40)אינם כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל המשותפת מהירושה פרנסתו לצורך זה.41)נוטל סכום וחסך שלו הבית משק הוצאות צמצם
שם.42) חסדא רב של המשותפים.43)מימרא על44)מנכסים - מת שאם (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר א עמוד שם

מטילים האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום ראייה להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא האחין
בתוקפה), נשארה (הקושיא "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם בגמרא שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
- דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה היכא כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו (וכן חננאל רבינו פסק כן פי על ואף
הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל, הך כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא מי דברי בטלו תיובתא,
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא" בהאי פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה להון ברירא

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו לא - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו קעג.45)הכוונה שם של46)ברייתא
לפלוני. כסף שהלווה במתנה.47)אביהם לי נתנו אבא - זה.48)וטוען חוב שטר על מתנה שטר לו לו49)שכתב ומסר

ניקנות אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר: רבי שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין השטר. את
כחכמים. רבינו ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים (לא50)במסירה אחר באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא

ורבא ראייה להביא צריך - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר, מלווה בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - רבא51)אומר של (נימוקו אחיהם מדעת שלא המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים

שהוא52)שם). משום השטר, את לו להחזיר צריך שאינו המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם) מכירה בהלכות
היא וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית ראייה הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה אבל בו, מוחזק

מיגאש. הר"י רבו קמד:53)שיטת שם וגמרא שולחן54)ברייתא על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות הוצאות חשבון לפי
פירושו פי (על בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות מסיכום פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות אחד,

ברכת). המתחיל דיבור שם תוספות ראה גרשום. רבינו שם.55)של בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם יכולים56)משנה הקטנים
עצמו. הסוג מאותו קטנים משל יותר יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים ויתכסו יתלבשו לא שהגדולים לעכב

מגדולים.57) יותר לאכול קטנים של רוצה.58)דרכם שהוא כמה מחלקו מוציא אחד חופה59)וכל לצרכי והוציאו נשים,
החלוקה. לפני הירושה מנכסי המשותפים.60)וכדומה הירושה האב.61)מנכסי מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

קמד:63) שם וברייתא כדי64)משנה מעות, ומיודעיו ריעיו לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות, ברוב פשוט "מנהג
ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו שמוציא ההוצאה על בהן שיתחזק
ומתנה זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות" נקראין שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל - במקצתן או המשתה
שושבינות). דין פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב השושבינות את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה

הנישואין.65) סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום המעות, את לעצמו לקח שהאב ויש66)ומובן, אשה נשא כשהשולח
שושבינות. לו בשווה67)להחזיר מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל האב שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל
ובחובותיו. ההוצאות.68)בזכויותיו לצרכי השושבינות הוא שקיבל69)ולקח מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת

אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך שם.70)השושבינות
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lybe zxecdn jezn

ׁשּלֹו71הּׁשֹוׁשבינּות היא הרי - הּבן ׁשלחּה72לאֹותֹו אם אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
לאמצע ּתחזר - ּכׁשּתחזר סתם, ּבניו ּבׁשם זה73האב ואין . ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

להחזירּה חּיב לֹו הּבנים74ׁשּנׁשּתּלחה עּמֹו ׁשּיּׂשמחּו עד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
,לפיכ נׁשּתּלחה. ּכּלן ׁשּבׁשם ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּכּלן;

ּבמקצתן ּׂשמח ּבלבד,75אם עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לאמצע. הּוא ְֲֵֶַַָוהרי

.ÂËהאחין נאים,76ּגדֹול מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הרי - נׁשמעין דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו הנאה לאחים יׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

הּבית מּתפיסת לֹובׁש .77זה ְִִִֵֶַַַ

עּׂשירי 1ּפרק
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וכן‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
אחד ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
מחלקת, ּבטלה - ּכספים וזה קרקע זה נטל אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהן,

ּבׁשוה. הּׁשאר וחֹולקין ְְְְְְִִֶַָָוחֹוזרין
ּׂשדה·. אֹו דקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הרי - ּכלּום לפלֹוני נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹמּנכסיו,
מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוּׂשין? וכיצד ּבטלה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמחלקת

ּכּתחּלה. וחֹולקין חֹוזרין ּכ ְְְְְִִִַַַָָואחר
ּׁשעל‚. מה אבל ּׁשעליהן; מה להן ׁשמין - ׁשחלקּו ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחין

וכן ׁשמין. אין - הּבית מּתפיסת להן ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבניהן
ּדברים ּבּמה לעצמן. ּבהן זכּו ׁשּכבר נׁשֹותיהן, ּׁשעל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
מה ׁשמין - ּומֹועד ׁשּבת ּבבגדי אבל חל; ּבבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאמּורים?

ֲֵֶֶּׁשעליהן.
ורצּו„. קטּנים, ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָמי

מעמידין - חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן ּבנכסי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלחלק
ואם הּיפה. החלק להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבית
חלקּו ּדין ּבית ּפי על ׁשהרי למחֹות, יכֹולין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהגּדילּו
יכֹולין - ׁשתּות ּופחתּו ּבּׁשּומא ּדין ּבית טעּו ואם ְְְֲִִִִֵֶַָָָלהם.

ׁשהגּדילּו. אחר אחרת חלּקה וחֹולקין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻלמחֹות,
למּנֹות‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי

ואם ׁשּיגּדיל. עד הּקטן ּבחלק מתעּסק ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס
עד אּפֹוטרֹוּפֹוס להן להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַׁשּיגּדילּו;
.Âּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה

אּפֹוטרֹוּפֹוס הּמֹוריׁש מּנה אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - ּבּה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אין אבל ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעל
ולא קטן ולא עבד ולא אּׁשה לא אּפֹוטרֹוּפֹוס ממּנין ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבית
ּבֹודקין אּלא העברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם

היתֹומים ּבזכּות להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן אדם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
לׁשמר ּכדי העֹולם ּבעסקי ּכח לֹו וׁשּיׁש טענתם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוטֹוען
ּבין הּקטּנים. על אֹותֹו ּומעמידין ּבהן, ּולהרויח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָנכסים
קרֹוב היה ׁשאם אּלא לּקטן. קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיהיה

לּקרקעֹות. ירד לא -ְֵֵַַָֹ
.Êאֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

יׁש - ּבֹו אמּוד ׁשהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא ְִִֵֵֶֶָָָָָָָוׁשֹותה
ּומסּלקין אֹוכל, הּוא יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו לחּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלהן
אין - יתֹומים אבי מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָאֹותֹו
ׁשהּוא עדים ּבאּו אם אבל מצא. מציאה ׁשּמא אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמסּלקין
הּגאֹונים הסּכימּו ּוכבר אֹותֹו. מסּלקין - יתֹומים נכסי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמפסיד
לאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין והּוא ּומפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ְְְְְִִִִִֶַַַַׁשּמׁשּביעין
יׁשר והיה טֹובה, ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָׁשּמּנהּו
החׁשד, ּבדרכי והֹול וסֹובא זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָורֹודף
אֹותֹו לסּלק חּיבים ּדין ּבית - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּדברים וכל ּכׁשר. אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּולמּנֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולהׁשּביעֹו,
הּוא ּדין ּובית ּדין ּבית ׁשּכל לּדּין, ּׁשּיראה מה ּכפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו

יתֹומים. ׁשל ְֲִִֶֶאביהן
.Áא ׁשהגּדיל, מּדיקטן יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה פּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד,
אביו צּוה ּכן אם אּלא אּפֹוטרֹוּפֹוס. לֹו מעמידין ואין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממֹונֹו,
ּומצליח, ּכׁשר יהיה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו
הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה מרּבה. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֻאֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ְְֲִִִִֶַַַָּכקטּנים,

עּׂשר אחד 1ּפרק
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צריכין‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות
לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוּׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
נאמן איׁש ויהיה עּדית, ויהיּו אחריּות, להם ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנכסים
לֹו ונֹותנין נּדּוי, עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹוׁשֹומע
ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּמעֹות
יּנתן - קרקע לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר נהנין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיתֹומים
ּדין ּבית ונֹוטלין סימן, ּבֹו ׁשאין ׁשבּור זהב מׁשּכֹון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלהן
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכֹון,
זהב? ׁשל חלי אֹו זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹולּמה
אם מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמא
מה ּכפי ּבּׂשכר? יפסקּו וכּמה אמּוד. זה ׁשאין הּדּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו. אֹו הּׂשכר ׁשליׁש אֹו הּדּינין, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּיראּו
אדם מצאּו לא עֹוּׂשין. - להם ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹליתֹומים,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האב.71) מיתת בשמו.72)אחר השושבינות האב שלח כן מנת כתוצאה73)שעל שיתקבל מה וכל בשושבינות, שותפים כולם
בשווה. יחלקו - שנשלחה אינו74)מהשושבינות אחר: באופן לפרש גם [אפשר חלקם. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

שנשאו]. לאלה החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות כל להחזיר בשמחת75)חייב השתתף והוא האחים מקצת
קלט.76)נישואיהם. שם רבא, של המשותפים.77)מימרא הירושה ממדינת1)מכספי אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

מינוי ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה, שבטלה נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה ודין הים,
קטנים. ליתומים שמא1)אפוטרופוס ומתיירא יתומים של שכר בידו שיש מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים ואם מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס ודין יחמיץ,



קכג zelgp zekld - hay `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלֹו71הּׁשֹוׁשבינּות היא הרי - הּבן ׁשלחּה72לאֹותֹו אם אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
לאמצע ּתחזר - ּכׁשּתחזר סתם, ּבניו ּבׁשם זה73האב ואין . ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

להחזירּה חּיב לֹו הּבנים74ׁשּנׁשּתּלחה עּמֹו ׁשּיּׂשמחּו עד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
,לפיכ נׁשּתּלחה. ּכּלן ׁשּבׁשם ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּכּלן;

ּבמקצתן ּׂשמח ּבלבד,75אם עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לאמצע. הּוא ְֲֵֶַַָוהרי

.ÂËהאחין נאים,76ּגדֹול מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הרי - נׁשמעין דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו הנאה לאחים יׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

הּבית מּתפיסת לֹובׁש .77זה ְִִִֵֶַַַ

עּׂשירי 1ּפרק
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וכן‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
אחד ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
מחלקת, ּבטלה - ּכספים וזה קרקע זה נטל אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהן,

ּבׁשוה. הּׁשאר וחֹולקין ְְְְְְִִֶַָָוחֹוזרין
ּׂשדה·. אֹו דקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הרי - ּכלּום לפלֹוני נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹמּנכסיו,
מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוּׂשין? וכיצד ּבטלה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמחלקת

ּכּתחּלה. וחֹולקין חֹוזרין ּכ ְְְְְִִִַַַָָואחר
ּׁשעל‚. מה אבל ּׁשעליהן; מה להן ׁשמין - ׁשחלקּו ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחין

וכן ׁשמין. אין - הּבית מּתפיסת להן ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבניהן
ּדברים ּבּמה לעצמן. ּבהן זכּו ׁשּכבר נׁשֹותיהן, ּׁשעל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
מה ׁשמין - ּומֹועד ׁשּבת ּבבגדי אבל חל; ּבבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאמּורים?

ֲֵֶֶּׁשעליהן.
ורצּו„. קטּנים, ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָמי

מעמידין - חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן ּבנכסי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלחלק
ואם הּיפה. החלק להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבית
חלקּו ּדין ּבית ּפי על ׁשהרי למחֹות, יכֹולין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהגּדילּו
יכֹולין - ׁשתּות ּופחתּו ּבּׁשּומא ּדין ּבית טעּו ואם ְְְֲִִִִֵֶַָָָלהם.

ׁשהגּדילּו. אחר אחרת חלּקה וחֹולקין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻלמחֹות,
למּנֹות‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי

ואם ׁשּיגּדיל. עד הּקטן ּבחלק מתעּסק ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס
עד אּפֹוטרֹוּפֹוס להן להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַׁשּיגּדילּו;
.Âּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה

אּפֹוטרֹוּפֹוס הּמֹוריׁש מּנה אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - ּבּה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אין אבל ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעל
ולא קטן ולא עבד ולא אּׁשה לא אּפֹוטרֹוּפֹוס ממּנין ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבית
ּבֹודקין אּלא העברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם

היתֹומים ּבזכּות להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן אדם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
לׁשמר ּכדי העֹולם ּבעסקי ּכח לֹו וׁשּיׁש טענתם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוטֹוען
ּבין הּקטּנים. על אֹותֹו ּומעמידין ּבהן, ּולהרויח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָנכסים
קרֹוב היה ׁשאם אּלא לּקטן. קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיהיה

לּקרקעֹות. ירד לא -ְֵֵַַָֹ
.Êאֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

יׁש - ּבֹו אמּוד ׁשהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא ְִִֵֵֶֶָָָָָָָוׁשֹותה
ּומסּלקין אֹוכל, הּוא יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו לחּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלהן
אין - יתֹומים אבי מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָאֹותֹו
ׁשהּוא עדים ּבאּו אם אבל מצא. מציאה ׁשּמא אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמסּלקין
הּגאֹונים הסּכימּו ּוכבר אֹותֹו. מסּלקין - יתֹומים נכסי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמפסיד
לאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין והּוא ּומפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ְְְְְִִִִִֶַַַַׁשּמׁשּביעין
יׁשר והיה טֹובה, ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָׁשּמּנהּו
החׁשד, ּבדרכי והֹול וסֹובא זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָורֹודף
אֹותֹו לסּלק חּיבים ּדין ּבית - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּדברים וכל ּכׁשר. אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּולמּנֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולהׁשּביעֹו,
הּוא ּדין ּובית ּדין ּבית ׁשּכל לּדּין, ּׁשּיראה מה ּכפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו

יתֹומים. ׁשל ְֲִִֶֶאביהן
.Áא ׁשהגּדיל, מּדיקטן יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה פּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד,
אביו צּוה ּכן אם אּלא אּפֹוטרֹוּפֹוס. לֹו מעמידין ואין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממֹונֹו,
ּומצליח, ּכׁשר יהיה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו
הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה מרּבה. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֻאֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ְְֲִִִִֶַַַָּכקטּנים,

עּׂשר אחד 1ּפרק
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צריכין‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות
לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוּׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
נאמן איׁש ויהיה עּדית, ויהיּו אחריּות, להם ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנכסים
לֹו ונֹותנין נּדּוי, עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹוׁשֹומע
ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּמעֹות
יּנתן - קרקע לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר נהנין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיתֹומים
ּדין ּבית ונֹוטלין סימן, ּבֹו ׁשאין ׁשבּור זהב מׁשּכֹון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלהן
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכֹון,
זהב? ׁשל חלי אֹו זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹולּמה
אם מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמא
מה ּכפי ּבּׂשכר? יפסקּו וכּמה אמּוד. זה ׁשאין הּדּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו. אֹו הּׂשכר ׁשליׁש אֹו הּדּינין, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּיראּו
אדם מצאּו לא עֹוּׂשין. - להם ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹליתֹומים,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האב.71) מיתת בשמו.72)אחר השושבינות האב שלח כן מנת כתוצאה73)שעל שיתקבל מה וכל בשושבינות, שותפים כולם
בשווה. יחלקו - שנשלחה אינו74)מהשושבינות אחר: באופן לפרש גם [אפשר חלקם. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

שנשאו]. לאלה החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות כל להחזיר בשמחת75)חייב השתתף והוא האחים מקצת
קלט.76)נישואיהם. שם רבא, של המשותפים.77)מימרא הירושה ממדינת1)מכספי אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

מינוי ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה, שבטלה נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה ודין הים,
קטנים. ליתומים שמא1)אפוטרופוס ומתיירא יתומים של שכר בידו שיש מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים ואם מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס ודין יחמיץ,
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אּלּו הרי - לּׂשכר וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּתנּו
קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד מעט, מזֹונֹות מהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמֹוציאין

להן. ׁשּיעמידּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ּביד אֹותֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָוימסרּו
אֹותן·. ּומֹוכרין אֹותן ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
ׁשל הּמעֹות עם דמיהן ויצטרפּו אֹותן. ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלּׁשּוק

ְִיתֹומים.
עד‚. ּכאן יּניחֹו אם יתֹומים, ׁשל ׁשכר ּבידֹו ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמי

אנס יארעֹו ׁשּמא - לּׁשּוק יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּמכר
ּכל וכן ּבׁשּלֹו. עֹוּׂשה ׁשהּוא ּכדר ּבֹו עֹוּׂשה זה הרי ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹּבּדר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכל„. לֹו מֹוסרין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא והּוא נמּכרּו. ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע הּקטן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹנכסי
מה ּכפי ועֹוּׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׁשֹובר, וסֹותר ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה
יֹותר להן ירויח ולא להן. הראּוי ּוכפי הּממֹון ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹההֹוצאה

מּדי. יתר עליהם יצמצם ולא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמּדי,
ואינֹו‰. מֹוריׁשן, ממֹון להם נֹותן - היתֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיגּדילּו

אֹומר אּלא והֹוציא, ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות להן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָצרי
ּכלּום. ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר. זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן:
אּפֹוטרֹוּפֹוס אבל ּדין; ּבית ּכׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
על נׁשּבע אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים אבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּנהּו
מּנכסי ּולהתּכּסֹות ללּבׁש לאּפֹוטרֹוּפֹוס יׁש ספק. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטענת
והּוא נׁשמעין. דבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻיתֹומים,
נׁשמעין. ּדבריו ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

.Âּׂשדֹות ּוׁשפחֹות, ועבדים ּבהמה למּכר לאּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין אין אבל ליתֹומים. להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,

ו עבדים, לּקח ּׂשדֹות מֹוכרין ואין לּקחהּמעֹות, עבדים לא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשורים לּקח ּׂשדה מֹוכרין אבל יצליח. לא ׁשּמא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּׂשדֹות,
ּׂשדֹות. נכסי ּכל עּקר הן ׁשהּׁשורים אחרֹות, ּׂשדֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

.Ê,ּבקרֹוב ולגאל ּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹאין

ואין ׁשּקנּו. זה יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברעה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלמּכר
יזּכּו לא ׁשּמא ליתֹומים, לזּכֹות מנת על ולחּוב לדּון ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹרּׁשאין

קּים. החֹוב ְְִַַָָונמצא
.Áאפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאין

אֹותן מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמים העבד מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
לחרּות, ׁשּיֹוציאּוהּו מנת על הּדמים מהן ולֹוקחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים

אֹותם. ׁשּמׁשחררין הן האחרים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָואֹותן
.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָהאּפֹוטרֹוּפין

אבל האסּור. דבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, ּפרֹות להּניח ּכדי יתרמּו ולא יעּׂשרּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻלא

יתּקן. - לתּקן והרֹוצה טבל, ְְְֵֵֶֶֶַַָָאֹותן
.È,וׁשֹופר וציצית וסּכה לּולב לּקטּנים עֹוּׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻהאּפֹוטרֹוּפין

מצֹות ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּומגּלה. ּומזּוזֹות ּותפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
ׁשהּוא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהּוא ּבין קצּבה, להם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעּׂשה
חּיבין ׁשאינן ּפי על אף להם, עֹוּׂשין - סֹופרים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי
ּפֹוסקין אין אבל לחּנכן. ּכדי אּלא הּמצֹות אּלּו מּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבמצוה
אין אּלּו ׁשּמצֹות מּפני ׁשבּויים, לפדיֹון ואפּלּו צדקה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעליהן

קצּבה. ְִֶָָלהן
.‡Èׁשּנ עליוּומי ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ראּוי. היה אם ְִָָָָָצדקה,
.·È,חׁשּבֹון לעּׂשֹות צרי האּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאף

ּולהּזהר לדקּדק עצמֹו לבין ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
ערבֹות; רֹוכב ׁשהּוא היתֹומים, אּלּו ׁשל מאביהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהרּבה

וגֹו'. יתֹומים אבי וגֹו', ּבערבֹות לרכב סּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

חמּׁשה, הלכֹותיו ׁשּדי. ּבעזרת עּׂשר, ׁשלׁשה ספר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנגמר
עּׂשר ׁשלׁשה - ּׂשכירּות הלכֹות וׁשבעים: חמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ּופּקדֹון ׁשאלה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָּפרקים.
ונטען טֹוען הלכֹות ּפרקים. וׁשבעה עּׂשרים - ולוה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמלוה
ּפרקים. עּׂשר אחד - נחלֹות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה -ְְְְִִִִַַָָָָָָָָ

ואביֹון עני ודין צדק, ׁשפט ּפי ְְְְְִִִֶֶֶַָָּפתח
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אחד‡. עד ׁשּבא זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי
ּכאן אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
הּוא מי ידּוע ואין ׁשּקר, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;
ּכת ּובאה עדּות, והעידה עצמּה ּבפני זֹו ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּׁשניהן.

מהן אחד ּכל מקּבלין - עצמּה ּבפני אחרת עדּות והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

ּבמנה·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
זה ׁשטר ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשטר ועדי זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הׁשּתים מאֹותן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכת
ּבעל ׁשּיד מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּׁשני
ׁשּׁשבּועה לי, יראה הּׁשאר. על ויּׁשבע הּתחּתֹונה, על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמקצת; מֹודה ּכדין חפץ, ּבנקיטת - הּׁשאר על ׁשּיּׁשבע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
ׁשּכפר הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני עליו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
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ּכמֹו עדים, מהעדאת ּגדֹולה ּפיו הֹודאת ּתהא ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֻּבכּלֹו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מּׁשתיהן,‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוהֹוציא
נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, נׁשּבע ראּובן הרי - ּבׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָּכֹופר
ּבתּקנת זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. לֹו יׁש מהן אחד ׁשּבוּדאי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹוטל;

ּפנקסֹו. על חנוני ּכדין ְְְֲִִִִֶַָָָחכמים,
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכֹופר
ּכחרס, מהן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות מּׁשני אחד לקּים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיכֹול
אמּורים? ּדברים ּבּמה ונפטרין. הּסת נׁשּבעין הּנטענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשני
ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחת; להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ואם ּבֹו; גֹובה זה הרי - מּׁשתיהן אחת ּכת עדּות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁש
הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהֹוציא
מאחר; ּבין הראׁשֹון מּלוה ּבין ּבֹו, גֹובה זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשתיהן ּכת ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותן ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים
עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים עדים הביא ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואחר
ׁשאף ּפיהן. על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻונמצאת
- ׁשּקרנים עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ׁשהחזק ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
אבל מׁשּקרין. ׁשהן האחרֹונים העדים אּלּו החזקּו לא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מּמּנּו ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיבֹואּו והּוא ערער, עליו ׁשּקרא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשטר
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי על אף זה, ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאל
הּׁשטר עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ּגֹובין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבֹו. ּגֹובין - ידן ּכתב על ּבעצמן הן ְְְְִִֵֵַַַָָָוהעידּו
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשאמרּו הּתֹורה ּפי על לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
ׁשּלא ג) מּדבריהם. לסּור ׁשּלא ב) הּגדֹול. ּדין ּבית ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנּו
ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב ּבּמצֹות לא הּתֹורה, על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ׁשּלא ה) הּכל. מן לגרע ׁשּלא ד) הּׁשמּועה. מּפי ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלמדנּו
ליראם. ח) לכּבדם. ז) להּכֹותם. ׁשּלא ו) ואם. אב ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּלל

ס הּבן יהיה ׁשּלא ואּמֹו.ט) אביו קֹול על ּומֹורה ֹורר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ה'תשע"ב שבט ו' שני יום

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּפה,‡. ׁשּבעל ּתֹורה עּקר הם ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית
יּׂשראל, לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּודי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהם
יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: ּתֹורה. הבטיחה ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועליהן
חּיב - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל עּׂשה. מצות זֹו -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

עליהן. ולּׁשען עליהן הּדת מעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלסמ

תעּׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוּׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּוּׂשמאל. ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל תסּור לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על לֹוקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואין
ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - ּדבריהם על ׁשּמֹורה חכם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל
אֹותן ׁשּלמדּו ּדברים אחד וגֹומר. בזדֹון יעּׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהאיׁש
ׁשּלמדּום ּדברים ואחד ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפי
ונראה ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת דעּתם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמּפי
סיג ׁשעּׂשאּום ּדברים ואחד הּוא; ּכ זה ׁשּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
והּתּקנֹות הּגזרֹות והן צריכה, ּׁשהּׁשעה מה ּולפי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּתֹורה,
מצות דברים הּׁשלׁשה מאּלּו ואחד אחד ּכל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּמנהגֹות
ּבלא עֹובר - מהן אחד ּכל על והעֹובר להן, לׁשמע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעּׂשה
אּלּו - יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על אֹומר: הּוא הרי ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָתעּׂשה.
לחּזק ּכדי לרּבים ּבהם ׁשּיֹורּו והּמנהגֹות, והּגזרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּתּקנֹות
דברים אּלּו - יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל העֹולם; ּולתּקן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדת
נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת הּדין מן אֹותן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּילמדּו

איׁשּבהן; ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו - ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
איׁש. ִִִמּפי

ׁשּתמצא‚. ּדבר וכל לעֹולם. מחלקת ּבהן אין - קּבלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּדברי
ּודברים רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע - מחלקת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹו
- ּכּלן הּגדֹול ּדין ּבית עליהן הסּכימּו אם הּדין, מן ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּלמדין
ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין - ּבהן נחלקּו ואם הסּכימּו; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹהרי
ראּו אם והּמנהגֹות, והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן הרּבים. אחר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָהּדין
העם ׁשּיּניחּו אֹו ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמקצתן
ולא זֹו ּגזרה לגזר ראּוי ׁשאין מקצתן וראּו הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּמנהג
אּלּו ונֹותנין נֹוּׂשאין - זה מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלתּקן
הרּבים. אחר הּדבר ּומֹוציאין רּבן, אחר והֹולכין אּלּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכנגד

מחלקת„. היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה
- מּיּׂשראל לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביּׂשראל.
- לאו אם לֹו; אמרּו - ידעּו אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְִִִִֵֵֶָָָׁשֹואל
עֹולין ׁשלּוחיו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם הּׁשֹואל ְֲִִִִֵֵֵַָהרי
- ידעּו אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית וׁשֹואלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים
העזרה. ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל - לאו אם לֹו; ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו
הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל - לאו ואם להן; אמרּו - ידעּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹאם
הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם וׁשֹואלין. הּגדֹול ּדין ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלבית
מּפי ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית אצל ידּוע ִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלּכל
ּברּור הּדבר היה לא אם מּיד; אֹומרים - ּבּה ׁשּדנּו ְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹהּמּדה
ונֹותנין ונֹוּׂשאין ּבׁשעתן, ּבֹו ּדנין - הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצל
הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּבּדבר
מּׁשּבטל להן. והֹולכין הלכה, ּכ הּׁשֹואלים: לכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹויאמרּו
ונֹותן מטּמא זה ּביּׂשראל, מחלקת רבתה הּגדֹול ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבית
וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה לדבריו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם

ִַמּתיר.
ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו דינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד ּבזמן ּבין להן, ּברּור הּדבר היה ׁשּלא עד אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר אחד מטּמא, ואחד מטהר אחד זה, אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּתֹורה ּבׁשל נֹוטה: הּדין להיכן יֹודע אינ אם מּתיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחד
הּמקל. אחר הּל - סֹופרים ּבׁשל הּמחמיר, אחר הּל -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ
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ּכמֹו עדים, מהעדאת ּגדֹולה ּפיו הֹודאת ּתהא ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֻּבכּלֹו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מּׁשתיהן,‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוהֹוציא
נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, נׁשּבע ראּובן הרי - ּבׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָּכֹופר
ּבתּקנת זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. לֹו יׁש מהן אחד ׁשּבוּדאי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹוטל;

ּפנקסֹו. על חנוני ּכדין ְְְֲִִִִֶַָָָחכמים,
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכֹופר
ּכחרס, מהן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות מּׁשני אחד לקּים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיכֹול
אמּורים? ּדברים ּבּמה ונפטרין. הּסת נׁשּבעין הּנטענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשני
ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחת; להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ואם ּבֹו; גֹובה זה הרי - מּׁשתיהן אחת ּכת עדּות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁש
הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהֹוציא
מאחר; ּבין הראׁשֹון מּלוה ּבין ּבֹו, גֹובה זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשנּיה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשתיהן ּכת ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותן ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים
עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים עדים הביא ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואחר
ׁשאף ּפיהן. על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻונמצאת
- ׁשּקרנים עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ׁשהחזק ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
אבל מׁשּקרין. ׁשהן האחרֹונים העדים אּלּו החזקּו לא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מּמּנּו ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיבֹואּו והּוא ערער, עליו ׁשּקרא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשטר
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי על אף זה, ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאל
הּׁשטר עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ּגֹובין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבֹו. ּגֹובין - ידן ּכתב על ּבעצמן הן ְְְְִִֵֵַַַָָָוהעידּו
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

mixnn zFkld¦§©§¦
לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשאמרּו הּתֹורה ּפי על לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
ׁשּלא ג) מּדבריהם. לסּור ׁשּלא ב) הּגדֹול. ּדין ּבית ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנּו
ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב ּבּמצֹות לא הּתֹורה, על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ׁשּלא ה) הּכל. מן לגרע ׁשּלא ד) הּׁשמּועה. מּפי ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּלמדנּו
ליראם. ח) לכּבדם. ז) להּכֹותם. ׁשּלא ו) ואם. אב ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּלל

ס הּבן יהיה ׁשּלא ואּמֹו.ט) אביו קֹול על ּומֹורה ֹורר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ה'תשע"ב שבט ו' שני יום
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ּפה,‡. ׁשּבעל ּתֹורה עּקר הם ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית
יּׂשראל, לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּודי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהם
יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: ּתֹורה. הבטיחה ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועליהן
חּיב - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל עּׂשה. מצות זֹו -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

עליהן. ולּׁשען עליהן הּדת מעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלסמ

תעּׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוּׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּוּׂשמאל. ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל תסּור לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על לֹוקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואין
ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - ּדבריהם על ׁשּמֹורה חכם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל
אֹותן ׁשּלמדּו ּדברים אחד וגֹומר. בזדֹון יעּׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהאיׁש
ׁשּלמדּום ּדברים ואחד ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפי
ונראה ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת דעּתם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמּפי
סיג ׁשעּׂשאּום ּדברים ואחד הּוא; ּכ זה ׁשּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
והּתּקנֹות הּגזרֹות והן צריכה, ּׁשהּׁשעה מה ּולפי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּתֹורה,
מצות דברים הּׁשלׁשה מאּלּו ואחד אחד ּכל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּמנהגֹות
ּבלא עֹובר - מהן אחד ּכל על והעֹובר להן, לׁשמע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעּׂשה
אּלּו - יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על אֹומר: הּוא הרי ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָתעּׂשה.
לחּזק ּכדי לרּבים ּבהם ׁשּיֹורּו והּמנהגֹות, והּגזרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּתּקנֹות
דברים אּלּו - יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל העֹולם; ּולתּקן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדת
נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת הּדין מן אֹותן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּילמדּו

איׁשּבהן; ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו - ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
איׁש. ִִִמּפי

ׁשּתמצא‚. ּדבר וכל לעֹולם. מחלקת ּבהן אין - קּבלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּדברי
ּודברים רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע - מחלקת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹו
- ּכּלן הּגדֹול ּדין ּבית עליהן הסּכימּו אם הּדין, מן ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּלמדין
ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין - ּבהן נחלקּו ואם הסּכימּו; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹהרי
ראּו אם והּמנהגֹות, והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן הרּבים. אחר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָהּדין
העם ׁשּיּניחּו אֹו ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמקצתן
ולא זֹו ּגזרה לגזר ראּוי ׁשאין מקצתן וראּו הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּמנהג
אּלּו ונֹותנין נֹוּׂשאין - זה מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלתּקן
הרּבים. אחר הּדבר ּומֹוציאין רּבן, אחר והֹולכין אּלּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכנגד

מחלקת„. היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה
- מּיּׂשראל לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביּׂשראל.
- לאו אם לֹו; אמרּו - ידעּו אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְִִִִֵֵֶָָָׁשֹואל
עֹולין ׁשלּוחיו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם הּׁשֹואל ְֲִִִִֵֵֵַָהרי
- ידעּו אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית וׁשֹואלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים
העזרה. ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל - לאו אם לֹו; ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו
הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל - לאו ואם להן; אמרּו - ידעּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹאם
הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם וׁשֹואלין. הּגדֹול ּדין ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלבית
מּפי ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית אצל ידּוע ִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלּכל
ּברּור הּדבר היה לא אם מּיד; אֹומרים - ּבּה ׁשּדנּו ְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹהּמּדה
ונֹותנין ונֹוּׂשאין ּבׁשעתן, ּבֹו ּדנין - הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצל
הרב, אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻּבּדבר
מּׁשּבטל להן. והֹולכין הלכה, ּכ הּׁשֹואלים: לכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹויאמרּו
ונֹותן מטּמא זה ּביּׂשראל, מחלקת רבתה הּגדֹול ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבית
וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה לדבריו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם

ִַמּתיר.
ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו דינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד ּבזמן ּבין להן, ּברּור הּדבר היה ׁשּלא עד אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר אחד מטּמא, ואחד מטהר אחד זה, אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּתֹורה ּבׁשל נֹוטה: הּדין להיכן יֹודע אינ אם מּתיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחד
הּמקל. אחר הּל - סֹופרים ּבׁשל הּמחמיר, אחר הּל -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ
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ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ּׁשּנראה‡. מה ּכפי הּמּדֹות מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו ּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
אחר, ּדין ּבית אחריהם ועמד דין, ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעיניהם
ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - אֹותֹו לסּתר אחר טעם לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹונראה
ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט אל ׁשּנאמר: ּבעיניו. ּׁשּנראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמה
.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת חּיב אינ - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההם

מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה ּתּקנּו אֹו גזרה ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית
אחר ּדין ּבית אחריהם ועמד יּׂשראל, ּבכל הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופׁשט
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים, ּדברים לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּובּקׁש
מן גדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה גדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו. את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים גזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהם. גדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, מהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָגדֹולים
וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור, חכמי מנין זה הּוא? ואחד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשבעים

ׁש ּבֹו.הּדבר חלקּו ולא הּגדֹול ּדין ּבית אמרּו ְְְִֵֶַַָָָָָֹ
ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ּדברים אבל ּתֹורה; ּדיני ּכׁשאר אּלא לּתֹורה, סיג ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
אּסּורן ּפׁשט אם סיג, לעּׂשֹות ּולאסרן לגזר ּדין ּבית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשראּו
לעקרן יכֹול אחר ּגדֹול ּדין ּבית אין - [יּׂשראל] ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבכל

הראׁשֹונים. מן גדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,
על„. אף ׁשעה, לפי אּלּו ּדברים אף לעקר ּדין לבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹויׁש

חמּורין אּלּו גזרֹות יהּו ׁשּלא הראׁשֹונים; מן קטן ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּפי
ּדין ּבית לכל יׁש ּתֹורה דברי ׁשאפּלּו עצמּה, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּדברי
הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעקרֹו
מּכין - ּתֹורה ּדברי על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולעּׂשֹות
לדֹורֹות הּדבר קֹובעין אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹועֹונׁשין
לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן הּוא. ּכ ׁשהלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָואֹומרים
להחזיר ּכדי תעּׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עּׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹמצות
ּבדברים מּלהּכׁשל מּיּׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָרּבים
ׁשהרֹופא ּכׁשם הּׁשעה. ּׁשּצריכה מה לפי עֹוּׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים
ּדין ּבית ּכ ּכּלֹו; ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחֹות
ׁשעה, לפי מצֹות קצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹמֹורים
חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר [ּכּלם]. ׁשּיתקּימּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכדי

הרּבה. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו
אֹו‰. ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר להן ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

רב אם ּתחּלה ולידע ּבּדבר להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלהנהיג
ּולעֹולם לעמד. יכֹולין אין אם אֹו ּבהן לעמד יכֹולין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהּצּבּור
יכֹולין הּצּבּור רב ּכן אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּבּה. ֲַָֹלעמד
.Âלעמד יכֹולין הּקהל ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהרי
הּקהלּבּה ּברב ּפׁשטה ולא ּבּה העם ּפקּפקּו ׁשּגזרּוה ואחר , ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה. ללכת העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יּׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יּׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּׂשראל
הראׁשֹון ּדין מּבית ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטל, רׁשּות ְְֲִִִִֵֵַַָָָָלֹו

ּובמנין. ְְְְִָָָּבחכמה
.Áּדבר להּתיר ימהר אל - דברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל

ְִִׁשליׁשי.
.Ëויעמד הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ּדין לבית ויׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻהֹואיל

ׁשעה, לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
מּמּנּו? תגרע ולא עליו תסף לא הּתֹורה: ׁשהזהירה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמהּו
הּדבר ולקּבע מהן לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם
ּגדי תבּׁשל לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
לבּׁשל אסר הּכתּוב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אּמֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחלב
אבל חּיה; ּבּׂשר ּבין ּבהמה ּבּׂשר ּבין ּבחלב, ּבּׂשר ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולאכל
ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. מן ּבחלב מּתר - העֹוף ְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבּׂשר
העֹוף ּבּׂשר יאסר ואם גֹורע; זה הרי - ּבחלב חּיה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשר
זה הרי - הּתֹורה מן אסּור והּוא הּגדי ּבכלל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹויאמר
ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ּבּׂשר אמר: אם אבל ְְֲִִִַַַָָָָָָֻמֹוסיף.
הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא גזרה, ׁשהּוא לעם ונֹודיע אֹותֹו, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנאסר
החּיה ּכ נתּפרׁש, ׁשּלא מּפני מּתר העֹוף ויאמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻחֹובה
ּבּׂשר אף לֹומר: אחר ויבֹוא נתּפרׁשה; לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת

מן חּוץ מּתרת, ּבּׂשרּבהמה אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז; ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
'אּמֹו', אּלא נאמר ׁשּלא הּכבּׂשה, אֹו ּפרה ּבחלב מּתר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהעז
אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב אף לֹומר: אחר ויבֹוא מינֹו; ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּבחלב, ּבּׂשר ּכל נאסר לפיכ 'אּמֹו'; אּלא נאמר ׁשּלא ְְֱֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻמּתר,
לּתֹורה. סיג עֹוּׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף ּבּׂשר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָאפּלּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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ממרא‡. זקן אינֹו - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מֹודה ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
[ּומיתתֹו האּפיקֹורֹוסין, ּבכלל זה הרי אּלא ּבּתֹורה; ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּור

אדם]. ְָָָּבכל
.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר

ּכל ּכׁשאר הּוא והרי מעלין. ולא אֹותֹו] ְְֲֲִִִִֵַַָָֹ[מֹורידין
והּמֹוסרין הּׁשמים מן ּתֹורה אין והאֹומרין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהאּפיקֹורֹוסין
לא צרי ואין יּׂשראל, ּבכלל אינם אּלּו ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהּמּומרין.
- מהן אחד ההֹורג ּכל [אּלא דּינים, ולא התראה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעדים

הּמכׁשֹול]. והסיר גדֹולה מצוה ְְְְִִִֵַָָָָעּׂשה
ּפה‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבּתֹו
ּכצדֹוק ּתחּלה, ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכֹופר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואחר
ּובני האּלה הּתֹועים ּבני אבל אחריו. הּתֹועים ּכל וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּוביּתֹוס
וגּדלּו הּקראים ּבין ונֹולדּו אבֹותם, אֹותם ׁשהּדיחּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָבניהם,
ּביניהם ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הּוא הרי - ּדעּתם על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותם
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ּכאנּוס. הּוא ׁשהרי הּמצֹות, ּבדרכי לאחז זריז ואינֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוגּדלּוהּו,
הּיהּודים וראה יהּודי, [ׁשהּוא ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואף
אּלּו ּכ טעּותם]. על גּדלּוהּו ׁשהרי ּכאנּוס, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָודתם

ּבדרכ האֹוחזים לפיכׁשאמרנּו, ׁשּטעּו. הּקראים אבֹותם י ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ּבדברי ּולמׁשכם ּבתׁשּובה, להחזירן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָראּוי

הּתֹורה. ְֵַַָלאיתן
מחכמי„. אחד חכם הּוא ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל

ּכמֹו ּתֹורה ּבדברי ּומֹורה ודן קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשראל,
מן ּבדין מחלקת לֹו ׁשּבאת יּׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּידּונּו
חלק אּלא לדבריהם, חזר ולא הּגדֹול, ּדין ּבית עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדינים
ּתֹורה עליו ּגזרה - ּכהֹוראתן ׁשּלא לעּׂשֹות והֹורה ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָֹעליהם
ׁשהּוא ּפי על אף הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּומתוּדה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיתה.
להם חלקה הּתֹורה הרי - קּבלּו והם קּבל הּוא ּדנים, והן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדן
אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודן על למחל ּדין ּבית רצּו ואם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכבֹוד.

ּביּׂשראל. מחלֹוקֹות ירּבּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹיכֹולין,
ׁשהּגיע‰. חכם ׁשּיהא עד מיתה חּיב ממרא זקן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּזדֹונֹו ּבדבר ּדין ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, סמּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלהֹוראה
אֹו ּכהֹוראתֹו לעּׂשֹות ויֹורה ּבתפּלין, אֹו חּטאת, וׁשגגתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכרת
יֹוׁשבין והן עליהן ויחלק הֹוראתֹו, ּפי על הּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיעּׂשה
להֹוראה הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה אם אבל הּגזית. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבלׁשּכת
לּמׁשּפט דבר מּמ יּפלא ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהֹורה

מפלא. דבר אּלא מּמּנּו יּפלא ׁשּלא מי -ְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
.Âלאחרים ולּמד וׁשנה וחלק, ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהיה

והאיׁש ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות הֹורה לא אבל ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכדבריו,
אֹו לעּׂשֹות יֹורה אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא בזדֹון. יעּׂשה ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

ּבעצמֹו. הּוא ְְֲֶַַיעּׂשה
.Ê:ׁשּנאמר ּפטּור. - עליהן והמרה למקֹומן חּוץ ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָמצאן

מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום מלּמד, - הּמקֹום אל ועלית ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוקמּת
ּדין לבית יׁש הּמיתה, מן ּפטּורין ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
מה ּכפי מּללּמד, ּולמנען ּולהּכֹותן ּולהפריׁשן לנּדֹותם ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָהּגדֹול

.לכ צרי ׁשהּדבר להן ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשּיראה
.Áחכם ּבֹו ויֹורה דבר ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכיצד

ׁשּקּבל ּבדבר ּבין ּבעיניו ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמּגיע
ּובאין לירּוׁשלים, עֹולין עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָמרּבֹותיו
ּכ ּדין: ּבית להן אֹומרים הּבית. הר ּפתח ׁשעל ּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבית
ּכּלן ּבאין - לאו ואם מּוטב; - וקּבל ׁשמע אם הּדין. ְְִִִִִֵַַָָָָָֻהּוא
הּוא ּכ הם: ּגם להם ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית
ּדין לבית ּבאין ּכּלן - לאו ואם להן; ילכּו - קּבלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻהּדין.
יּׂשראל. לכל יֹוצאת ּתֹורה ׁשּמּׁשם הּגזית, ללׁשּכת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדֹול
אֹומר ּדין ּובית יי. יבחר אׁשר ההּוא הּמקֹום מן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לעירֹו החכם זה חזר ּכּלן. ויֹוצאין הּדין, הּוא ּכ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻלהם:
הֹורה ּפטּור. זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעּׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
ּכיון אּלא לֹו. ׁשֹומעין אין - לדבריו טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהתראה.
לעּׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו ׁשעּׂשה עדים ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאּו
אֹותֹו ותֹופסין ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָ
ּדין ּבבית אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּומעלין

אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבעירֹו,
הרגל ועד ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעלין
יּׂשראל וכל ׁשּנאמר: ּברגל. אֹותֹו וחֹונקין אֹותֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָמׁשּמרין
צריכין וארּבעה הכרזה. ׁשּצרי מּכלל ויראּו; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיׁשמעּו
סֹורר ּובן והּמסית, זֹוממין, ועדים ממרא, זקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָהכרזה:

יׁשמ נאמר: ּבכּלן ׁשהרי ויראּו.ּומֹורה; עּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֻ

ה'תשע"ב שבט ט' חמישי יום
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זדֹונֹו‡. על ׁשחּיבין ּבדבר הּגדֹול ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
מּתיר והּוא אֹוסרים הן ׁשהיּו ּבין חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכרת
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ׁשהיּו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבין
והן מרּבֹותי, קּבלּתי ּכ ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא
ונתן ונּׂשא הֹואיל נֹותן, ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומרים:
ואין חּיב. זה הרי - לעּׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועּׂשה ּבּדבר, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
עליהם חלק אם וכן הּקּבלה. מּפי מֹורים הם אם לֹומר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי
ּוזדֹונֹו חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבגזרה
ּבׁשעה ּבניסן עּׂשר ארּבעה ּביֹום החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכרת,
חּיב זה הרי - חמיׁשית ּבׁשעה ּבהנאה אסרֹו אֹו ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּׁשית,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹמיתה.
ׁשגגתֹו·. ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ׁשּנחלקּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

על ׁשחּיבין דבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלקּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּטאת,
אם זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזדֹונֹו
לא, אֹו ּבאּׁשה מטּמא זה דם מראה אם לאו, אם ערוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיא
זה חלב אם לא, אֹו זבה זֹו אם לא, אֹו לדה טמאה זֹו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹאם
ׁשחּיבין ּבדבר חֹולק הרי - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻאסּור
לידי הּמביא ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעל
ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָדבר

הּפּורי עד מעּברים אם ׁשנה, ּבעּבּור אדרׁשּנחלקּו ּבכל אֹו ם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
נחלקּו אם וכן ּבפסח. חמץ לידי מביא ׁשּזה חּיב; זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
- ממֹונֹות ּדיני ׁשּדנין הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות מּדיני ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדין
לזה, חּיב ׁשּזה ׁשאֹומר זה ׁשל לדבריו ׁשהרי חּיב; זה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ולדבריו נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל, ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ּכל לדּון, ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל
מקּדׁשת; אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנטל
ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד עליה הּבא נטל, ׁשּלֹו האֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּולדברי
ׁשחּיבין דבר לידי מביא הּדבר ונמצא חּטאת; חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׁשֹוגג
ּבדיני נחלקּו אם וכן חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעל
הּדּינים ּבמנין ׁשחלק אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב זה אם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּכֹות,
אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבפניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלֹוקין
- מהן ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, וחּיבין ּבֹו, הם חֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלֹוקה
מהן ׁשּיּטל ּכל הּוא, מלקּות ּבן האֹומר ּולדברי נֹוטל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹּכדין
וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
- אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ּבחרמין, אֹו ּבערכין נחלקּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם
לקחּו אם לּתן, חּיב אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש גזל, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּמּנּו
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ּכאנּוס. הּוא ׁשהרי הּמצֹות, ּבדרכי לאחז זריז ואינֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוגּדלּוהּו,
הּיהּודים וראה יהּודי, [ׁשהּוא ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואף
אּלּו ּכ טעּותם]. על גּדלּוהּו ׁשהרי ּכאנּוס, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָודתם

ּבדרכ האֹוחזים לפיכׁשאמרנּו, ׁשּטעּו. הּקראים אבֹותם י ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ּבדברי ּולמׁשכם ּבתׁשּובה, להחזירן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָראּוי

הּתֹורה. ְֵַַָלאיתן
מחכמי„. אחד חכם הּוא ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל

ּכמֹו ּתֹורה ּבדברי ּומֹורה ודן קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשראל,
מן ּבדין מחלקת לֹו ׁשּבאת יּׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּידּונּו
חלק אּלא לדבריהם, חזר ולא הּגדֹול, ּדין ּבית עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדינים
ּתֹורה עליו ּגזרה - ּכהֹוראתן ׁשּלא לעּׂשֹות והֹורה ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָֹעליהם
ׁשהּוא ּפי על אף הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּומתוּדה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמיתה.
להם חלקה הּתֹורה הרי - קּבלּו והם קּבל הּוא ּדנים, והן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדן
אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודן על למחל ּדין ּבית רצּו ואם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכבֹוד.

ּביּׂשראל. מחלֹוקֹות ירּבּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹיכֹולין,
ׁשהּגיע‰. חכם ׁשּיהא עד מיתה חּיב ממרא זקן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּזדֹונֹו ּבדבר ּדין ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, סמּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלהֹוראה
אֹו ּכהֹוראתֹו לעּׂשֹות ויֹורה ּבתפּלין, אֹו חּטאת, וׁשגגתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכרת
יֹוׁשבין והן עליהן ויחלק הֹוראתֹו, ּפי על הּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיעּׂשה
להֹוראה הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה אם אבל הּגזית. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבלׁשּכת
לּמׁשּפט דבר מּמ יּפלא ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהֹורה

מפלא. דבר אּלא מּמּנּו יּפלא ׁשּלא מי -ְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
.Âלאחרים ולּמד וׁשנה וחלק, ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהיה

והאיׁש ׁשּנאמר: ּפטּור. - לעּׂשֹות הֹורה לא אבל ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכדבריו,
אֹו לעּׂשֹות יֹורה אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא בזדֹון. יעּׂשה ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

ּבעצמֹו. הּוא ְְֲֶַַיעּׂשה
.Ê:ׁשּנאמר ּפטּור. - עליהן והמרה למקֹומן חּוץ ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָמצאן

מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום מלּמד, - הּמקֹום אל ועלית ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוקמּת
ּדין לבית יׁש הּמיתה, מן ּפטּורין ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
מה ּכפי מּללּמד, ּולמנען ּולהּכֹותן ּולהפריׁשן לנּדֹותם ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָהּגדֹול

.לכ צרי ׁשהּדבר להן ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשּיראה
.Áחכם ּבֹו ויֹורה דבר ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכיצד

ׁשּקּבל ּבדבר ּבין ּבעיניו ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמּגיע
ּובאין לירּוׁשלים, עֹולין עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָמרּבֹותיו
ּכ ּדין: ּבית להן אֹומרים הּבית. הר ּפתח ׁשעל ּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבית
ּכּלן ּבאין - לאו ואם מּוטב; - וקּבל ׁשמע אם הּדין. ְְִִִִִֵַַָָָָָֻהּוא
הּוא ּכ הם: ּגם להם ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית
ּדין לבית ּבאין ּכּלן - לאו ואם להן; ילכּו - קּבלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻהּדין.
יּׂשראל. לכל יֹוצאת ּתֹורה ׁשּמּׁשם הּגזית, ללׁשּכת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדֹול
אֹומר ּדין ּובית יי. יבחר אׁשר ההּוא הּמקֹום מן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לעירֹו החכם זה חזר ּכּלן. ויֹוצאין הּדין, הּוא ּכ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻלהם:
הֹורה ּפטּור. זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעּׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעּׂשֹות
ּכיון אּלא לֹו. ׁשֹומעין אין - לדבריו טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהתראה.
לעּׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו ׁשעּׂשה עדים ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאּו
אֹותֹו ותֹופסין ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָ
ּדין ּבבית אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּומעלין

אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבעירֹו,
הרגל ועד ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעלין
יּׂשראל וכל ׁשּנאמר: ּברגל. אֹותֹו וחֹונקין אֹותֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָמׁשּמרין
צריכין וארּבעה הכרזה. ׁשּצרי מּכלל ויראּו; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיׁשמעּו
סֹורר ּובן והּמסית, זֹוממין, ועדים ממרא, זקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָהכרזה:

יׁשמ נאמר: ּבכּלן ׁשהרי ויראּו.ּומֹורה; עּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֻ
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זדֹונֹו‡. על ׁשחּיבין ּבדבר הּגדֹול ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
מּתיר והּוא אֹוסרים הן ׁשהיּו ּבין חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכרת
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ׁשהיּו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבין
והן מרּבֹותי, קּבלּתי ּכ ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּוא
ונתן ונּׂשא הֹואיל נֹותן, ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומרים:
ואין חּיב. זה הרי - לעּׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועּׂשה ּבּדבר, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
עליהם חלק אם וכן הּקּבלה. מּפי מֹורים הם אם לֹומר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי
ּוזדֹונֹו חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבגזרה
ּבׁשעה ּבניסן עּׂשר ארּבעה ּביֹום החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכרת,
חּיב זה הרי - חמיׁשית ּבׁשעה ּבהנאה אסרֹו אֹו ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּׁשית,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹמיתה.
ׁשגגתֹו·. ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ׁשּנחלקּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

על ׁשחּיבין דבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלקּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּטאת,
אם זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזדֹונֹו
לא, אֹו ּבאּׁשה מטּמא זה דם מראה אם לאו, אם ערוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיא
זה חלב אם לא, אֹו זבה זֹו אם לא, אֹו לדה טמאה זֹו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹאם
ׁשחּיבין ּבדבר חֹולק הרי - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻאסּור
לידי הּמביא ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעל
ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָדבר

הּפּורי עד מעּברים אם ׁשנה, ּבעּבּור אדרׁשּנחלקּו ּבכל אֹו ם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
נחלקּו אם וכן ּבפסח. חמץ לידי מביא ׁשּזה חּיב; זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
- ממֹונֹות ּדיני ׁשּדנין הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות מּדיני ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדין
לזה, חּיב ׁשּזה ׁשאֹומר זה ׁשל לדבריו ׁשהרי חּיב; זה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ולדבריו נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל, ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ּכל לדּון, ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל
מקּדׁשת; אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנטל
ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד עליה הּבא נטל, ׁשּלֹו האֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּולדברי
ׁשחּיבין דבר לידי מביא הּדבר ונמצא חּטאת; חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׁשֹוגג
ּבדיני נחלקּו אם וכן חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעל
הּדּינים ּבמנין ׁשחלק אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב זה אם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּכֹות,
אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבפניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלֹוקין
- מהן ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, וחּיבין ּבֹו, הם חֹובלין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלֹוקה
מהן ׁשּיּטל ּכל הּוא, מלקּות ּבן האֹומר ּולדברי נֹוטל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹּכדין
וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
- אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ּבחרמין, אֹו ּבערכין נחלקּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם
לקחּו אם לּתן, חּיב אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש גזל, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּמּנּו
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הרי - נפּדּו לא אֹו נפּדּו אם קדׁשים, ּבפדיֹון עליהן חלק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹאם
ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, זה אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזה
אם העגלה, ּבעריפת נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּׁשה
לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - לא אֹו להביא חּיבין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו
והמקּדׁש ּבהנאה, אסּורה היא הרי - להביא חּיבים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר
אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּבֹו
הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנחלקּו
זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אם וכן מקּדׁשת. אינּה - אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ּביד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻגזל
נגעי אֹו ּבּׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאה, מאבֹות ּבאב עליהן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחלק
האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבגדים נגעי אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבּתים
האֹומר ּולדברי קדׁשים; ולאכל ּבּמקּדׁש להּכנס מּתר - ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻטהֹור
חּיב - ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָטמא,

טהרהחּט לזה יׁש אם מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן את. ְְְְְֳֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
צריכה זֹו אם סֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן לֹו. אין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלׁשּתֹות
אסּורה זֹו הרי - ׁשּתׁשּתה קדם הּבעל מת אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹצריכה,
ּכל וכן מתיּבמת. - צריכה אינּה האֹומר ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹליבמּה;
זֹו מחלקת היתה אם ולחקר לבּדק צריכין - ּבזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹּכּיֹוצא
אפּלּו ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר זה, דבר לידי ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָמביאה
ּכרת ׁשּזדֹונֹו לדבר ּבּסֹוף יבֹוא אם דברים, מאה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר
ּבין מחמירין והן מקל הּזקן ׁשהיה ּבין חּטאת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוׁשגגתֹו

חּיב. - מקּלין והן מחמיר הּוא ְְְִִִֵֶַַָָָׁשהיה
חּוץ‚. ּפטּור. זה הרי - ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹואם

חמיׁשית טֹוטפת להֹוסיף הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָמּמצות
ׁשּיעּׂשה והּוא חּיב. זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש ויעּׂשּנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתפּלין
וידּבק חמיׁשית ויביא זה, ּכהלכתן ּבּתים ארּבעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּתחּלה
ּתמיד - האויר את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבחיצֹון;
הּקּבלה. מּפי הלכה - זה ּדבר על ממרא זקן וחיּוב ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּפסּול.
מּדברי ּבדבר ׁשחלק ּכגֹון מצֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָאבל
ּכׁשר, אֹומר וזה ּפסּול, אֹומר זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו ְִִֵֵֵֶֶָָָָלּולב
אֹומר זה יצא, לא אֹומר וזה חֹובתֹו, ידי יצא אֹומר ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
הּמיתה. מן ּפטּור זה הרי - לטמאה ׁשני אֹומר וזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטהֹור,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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קּלל,‡. ואּמֹו אביו ׁשּנאמר: נסקל; - ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמקּלל
זה הרי - מיתתן לאחר אֹו ּבחּייהן המקּלל ואחד ּבֹו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדמיו
ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻנסקל.
והאנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּדין.

הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו גדֹולים ׁשּיהיּו ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָוהּוא
הּׁשמֹות·. מן ּבׁשם ׁשּיקללם עד סקילה חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו

ולֹוקה הּסקילה, מן ּפטּור - ּבכּנּוי קללם אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֻהמיחדין;
מּיּׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל. ְִַָָָמּׁשאר

ּבפרּוׁש,„. ׁשמענּו ענׁש מּנין? ואּמֹו אביו מקּלל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
והּוא הֹואיל חרׁש. תקּלל לא ּבכלל היא הרי האזהרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹאבל
יּׂשראל. ּבכלל אביו הרי מּיּׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמזהר

אביו‰. מּכה ׁשּנאמר: ּבחנק; מיתתֹו - ואּמֹו אביו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמּכה
מחּיבי ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת. מֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻואּמֹו
הּטמטּום וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמיתת
עד חנק חּיב אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס.
הרי - חּבּורה ּבהן עּׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהן ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ּפטּור. - מיתה לאחר אֹותן והּמּכה מּיּׂשראל. אחד ּכמּכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

.Âׁשאי ונהרג. חּיב - וחרׁשֹו אזנֹו על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
ּדם טּפת יצאת אּלא חּבּורה, ּבלא חרׁש ׁשּיעּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ונתחרׁש. ּבאזן ְְְִִִֵֶָָֹּבפנים
.Êוח רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם אברהּמּקיז אֹו ּבּׂשר לֹו ת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

אֹו יעּׂשה. לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
יעּׂשה ׁשּמא יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבּׂשר סּלֹון ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹלהֹוציא
לעּׂשֹות; אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּורה.
מצטערין הן והרי הּוא, אּלא ׁשּיעּׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעּׂשֹות. ּׁשּירׁשהּו מה ּכפי וחֹות מּקיז זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áלא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש מּנין? אביו מּכה ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאזהרה

- מּיּׂשראל אדם להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשמענּו.
ּבּכלל. ואּמֹו אביו ְְֲִִֵַָָהרי

.Ëּפי על אף אביו. על חּיב ואינֹו אּמֹו, על חּיב - ְְִִִִֵַַַַַַָָָׁשתּוקי
נחנק אֹו נסקל אינֹו - הּוא ּפלֹוני ּבן ואמרה: אּמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשּנבּדקה
אינֹו - ּכֹוכבים העֹובדת ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל ּפיה. ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּגר וכן אּמֹו. על ולא אביו על לא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹחּיב
מּכת על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלדתֹו ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּבקדּׁשה,

וקללתֹו. ְְִִָָאביו
.È.אּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשם

חּיב - אביו על חּיב ׁשהּוא את ואּמֹו. אביו ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו - אביו על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל

.‡Èולא ּולהּכֹותֹו. ּכֹוכבים העֹובד אביו לקּלל אסּור ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹהּגר
קּלה, לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ּבאּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻיבּזהּו.
העבד אבל ּכבֹוד. מקצת ּבֹו נֹוהג אּלא אביו. מבּזה זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו הרי אּלא יחּוס, לֹו אין -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשּנׁשּתחררּו. ּפי על ְְְִִֶַַַאף
.·È,עברֹות ועֹוברי ּגמּורים רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי

להּכֹותן אסּור - להרג יֹוצאים והם להריגה ּדינן נגמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאפּלּו
ּתׁשּובה עּׂשּו ואם ּפטּור. - ּבהן חבל אֹו קּלל ואם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּולקללם.
יֹוצאין הן ׁשהרי ּפי על אף עליהן, ונהרג חּיב, זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והּכהּו ׁשּבא אחר אבל ּבבנֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלמיתה.
הרי - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ּפי על אף ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוקּללֹו
ּבקנס חּיב - ּבּיׁשֹו ואם למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָזה

ְֵַַהמבּיׁש.
.‚Èחּזן הּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על ואּמֹו אביו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעבר
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לא - נּדּוי נתחּיבּו אם וכן אֹותם. יּכה לא - הּדּינים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלפני
אֹותם יבּזה ולא אֹותם ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
עּׂשּו ולא לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבׁשליחּות

ְָּתׁשּובה.
.„Èחּוץ ּולקללֹו, להּכֹותֹו ׁשליח נעּׂשה הּבן אין ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹלּכל

תכּסה ולא תחמל לא ּתֹורה: אמרה ׁשהרי ּומּדיח. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמּמסית
ָָעליו.

.ÂËׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
אּלא אביו, לקללת ּבא זה ׁשהרי האלה, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּביעֹו
ׁשהרג ׁשהאב ּבארנּו, ּוכבר אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמׁשּביעֹו
ולא הּדם. גֹואל נעּׂשה נהרג ׁשל מאחיו אחד אין - ּבנֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אף אּלא ּתֹורה, הקּפידה ּבלבד הּקללה על ולא הּכאה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
ואפּלּו ּבדברים אפּלּו אּמֹו, אֹו אביו המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָעל
מקלה ארּור ׁשּנאמר: הּגבּורה. מּפי ארּור זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברמיזה
ליּקהת ותבז לאב ּתלעג עין אֹומר: הּוא והרי ואּמֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאביו

ּד לבית ויׁש וגֹומר. ולענׁשאם מרּדּות מּכת זה על להּכֹות ין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ּׁשּיראּו. מה ְְִִֶַּכפי
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ואם.‡. אב מֹורא וכן גדֹולה. עּׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד
אבי את ּכּבד ּכתּוב: ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב אֹותן ְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשקל
ּכתּוב: ואּמֹו ּובאביו .מהֹונ יי את ּכּבד וכתּוב: ,אּמ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואת
ּכדר ּתירא. אלהי יי את וכתּוב: ּתיראּו, ואביו אּמֹו ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹאיׁש
ּכבֹודם על צּוה ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּצּוה

ָָּומֹוראם.
ּבסקילה.·. - והמגּדף ּבסקילה, - אּמֹו אֹו אביו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָהמקּלל

והקּדים לכבֹוד, לאם אב הקּדים ּבענׁש. אֹותן הׁשוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהּנה
ּבין למֹורא ּבין ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד למֹורא. לאב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם

ְָלכבֹוד.
ּבמקֹומֹו,‚. עֹומד לא - מֹורא ּכבֹוד? זהּו ואי מֹורא, זהּו ְְִֵֵֵֶֶָָָֹאי

את מכריע ולא ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו לא ּבׁשמֹו, לֹו יקרא ולא ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹֹּדבריו.
אחרים ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו אביו ׁשם היה מרי. אּבא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה ׁשמם. את מׁשּנה -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּקֹוראין הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ּפלא, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ּבהן, וכּיֹוצא מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ואין ּבפניו, ׁשּלא לאחרים ּבהן קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכל

ּכ זהּו אי ּכלּום. ּומכּסהּבכ מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל בֹוד? ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכֹופין - לּבן ממֹון ויׁש לאב, ממֹון אין ואם האב. מּׁשל -ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּומכניס ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו
את ּבהן מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר מּפניו ועֹומד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב.
הּבן,„. מּפני עֹומד האב אין - ּבנֹו ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהאב

וחּיב ּתלמידֹו. ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבל

ועּׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו עּׂשּית ּבׁשעת ּדרכיו ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָָלכּבדֹו
יאמר: לא - למקֹום אביו ּבדבר הּנׁשמע ּכיצד? ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹחפציו.
מהרּוני אּלא: עצמי! ּבׁשביל ּפטרּוני עצמי! ּבׁשביל ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַָָמהרּוני
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אּבא! ּבׁשביל ּפטרּוני אּבא! ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשביל
אביו ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו ּבכלל יכלל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא
ּדבר‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

ּכ אֹומר: אּלא אּבא; אמר ּכ יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
ׁשנים לאחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא. העֹולם לחּיי זכרֹונֹו אֹומר: - חדׁש ְְִֵֵֶַַָָָָָֹעּׂשר
.Âאּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד

ׁשהרי לעּׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעּׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש
- נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָרׁשּות

ׁשוים. ׁשניהם ְֲִֵֵֶָהרי
.Êזהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד הּוא היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד

ּבפניהם, יצער ולא יכלימם, לא - לּים ּבפניו והׁשליכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלֹו
היכן ועד ויׁשּתק. הּכתּוב ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגּדם; יכעס ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב חמּודֹות ּבגדים לֹובׁש היה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹמֹוראן?
וירקּו ּבראׁשֹו והּכּוהּו ּבגדיו וקרעּו ואּמֹו אביו ּובא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָֹהּקהל,

ו ויירא יׁשּתק אּלא יכלימם, לא - מלכיּבפניו מּמל יפחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּדבר עליו ּגזר ודם ּבּׂשר מל ׁשאּלּו .ּבכ ׁשּצּוהּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּמלכים
קל ּבּדבר; לפרּכס יכֹול היה לא - מּזה יתר מצער ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּכרצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי ְְְִִֶֶַָָָָָָֹוחמר
.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּוינּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻאף

אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו
מחּול. ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשמחל ׁשהאב ויתעּלם; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָימחל

.Ëעל עֹובר הּוא ׁשהרי אֹותֹו, מנּדין - גדֹול ּבנֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָוהּמּכה
מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

.Èלנהג מׁשּתּדל - אּמֹו ׁשל אֹו אביו ׁשל דעּתֹו ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
לֹו אפׁשר אי ואם עליהן. ׁשּירחם עד דעּתם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

היה אפּלּו ּתׁשּובה. ׁשּיעּׂשה עד וקללתֹו מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּפטּור
עֹובר ראהּו מּמּנּו. ּומתירא מכּבדֹו - עברֹות ּובעל רׁשע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאביו
ּתֹורה! ּדברי על עברּת אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעל
הּוא ּכאּלּו ?וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב אּבא, לֹו: יאמר ְְִֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּכמזהירֹו. ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַֹׁשֹואל
.·Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו עּׂשה, מצות לבּטל אֹו תעּׂשה לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
אּמֹו איׁש ׁשּנאמר: לֹו. יׁשמע לא זה הרי - ּדבריהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשל
ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם - ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ואת ּתיראּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻואביו

.‚È:מצוה לעּׂשֹות ּבידֹו ויׁש מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ויתעּסק ּתעּׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעּׂשה לּמצוה אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשם אין ואם מצוה. מּפני מצוה מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבכבֹוד
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לא - נּדּוי נתחּיבּו אם וכן אֹותם. יּכה לא - הּדּינים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלפני
אֹותם יבּזה ולא אֹותם ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
עּׂשּו ולא לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבׁשליחּות

ְָּתׁשּובה.
.„Èחּוץ ּולקללֹו, להּכֹותֹו ׁשליח נעּׂשה הּבן אין ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹלּכל

תכּסה ולא תחמל לא ּתֹורה: אמרה ׁשהרי ּומּדיח. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמּמסית
ָָעליו.

.ÂËׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
אּלא אביו, לקללת ּבא זה ׁשהרי האלה, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּביעֹו
ׁשהרג ׁשהאב ּבארנּו, ּוכבר אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמׁשּביעֹו
ולא הּדם. גֹואל נעּׂשה נהרג ׁשל מאחיו אחד אין - ּבנֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אף אּלא ּתֹורה, הקּפידה ּבלבד הּקללה על ולא הּכאה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
ואפּלּו ּבדברים אפּלּו אּמֹו, אֹו אביו המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָעל
מקלה ארּור ׁשּנאמר: הּגבּורה. מּפי ארּור זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברמיזה
ליּקהת ותבז לאב ּתלעג עין אֹומר: הּוא והרי ואּמֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאביו

ּד לבית ויׁש וגֹומר. ולענׁשאם מרּדּות מּכת זה על להּכֹות ין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ּׁשּיראּו. מה ְְִִֶַּכפי
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ואם.‡. אב מֹורא וכן גדֹולה. עּׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד
אבי את ּכּבד ּכתּוב: ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב אֹותן ְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשקל
ּכתּוב: ואּמֹו ּובאביו .מהֹונ יי את ּכּבד וכתּוב: ,אּמ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואת
ּכדר ּתירא. אלהי יי את וכתּוב: ּתיראּו, ואביו אּמֹו ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹאיׁש
ּכבֹודם על צּוה ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּצּוה

ָָּומֹוראם.
ּבסקילה.·. - והמגּדף ּבסקילה, - אּמֹו אֹו אביו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָהמקּלל

והקּדים לכבֹוד, לאם אב הקּדים ּבענׁש. אֹותן הׁשוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהּנה
ּבין למֹורא ּבין ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד למֹורא. לאב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם

ְָלכבֹוד.
ּבמקֹומֹו,‚. עֹומד לא - מֹורא ּכבֹוד? זהּו ואי מֹורא, זהּו ְְִֵֵֵֶֶָָָֹאי

את מכריע ולא ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו לא ּבׁשמֹו, לֹו יקרא ולא ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹֹּדבריו.
אחרים ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו אביו ׁשם היה מרי. אּבא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה ׁשמם. את מׁשּנה -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּקֹוראין הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ּפלא, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ּבהן, וכּיֹוצא מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ואין ּבפניו, ׁשּלא לאחרים ּבהן קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכל

ּכ זהּו אי ּכלּום. ּומכּסהּבכ מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל בֹוד? ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכֹופין - לּבן ממֹון ויׁש לאב, ממֹון אין ואם האב. מּׁשל -ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּומכניס ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו
את ּבהן מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר מּפניו ועֹומד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב.
הּבן,„. מּפני עֹומד האב אין - ּבנֹו ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהאב

וחּיב ּתלמידֹו. ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבל

ועּׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו עּׂשּית ּבׁשעת ּדרכיו ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָָלכּבדֹו
יאמר: לא - למקֹום אביו ּבדבר הּנׁשמע ּכיצד? ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹחפציו.
מהרּוני אּלא: עצמי! ּבׁשביל ּפטרּוני עצמי! ּבׁשביל ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַָָמהרּוני
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אּבא! ּבׁשביל ּפטרּוני אּבא! ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשביל
אביו ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו ּבכלל יכלל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא
ּדבר‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב

ּכ אֹומר: אּלא אּבא; אמר ּכ יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
ׁשנים לאחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא. העֹולם לחּיי זכרֹונֹו אֹומר: - חדׁש ְְִֵֵֶַַָָָָָֹעּׂשר
.Âאּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד

ׁשהרי לעּׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעּׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש
- נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָרׁשּות

ׁשוים. ׁשניהם ְֲִֵֵֶָהרי
.Êזהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד הּוא היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד

ּבפניהם, יצער ולא יכלימם, לא - לּים ּבפניו והׁשליכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלֹו
היכן ועד ויׁשּתק. הּכתּוב ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגּדם; יכעס ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
ּבפני ּבראׁש ויֹוׁשב חמּודֹות ּבגדים לֹובׁש היה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹמֹוראן?
וירקּו ּבראׁשֹו והּכּוהּו ּבגדיו וקרעּו ואּמֹו אביו ּובא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָֹהּקהל,

ו ויירא יׁשּתק אּלא יכלימם, לא - מלכיּבפניו מּמל יפחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּדבר עליו ּגזר ודם ּבּׂשר מל ׁשאּלּו .ּבכ ׁשּצּוהּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּמלכים
קל ּבּדבר; לפרּכס יכֹול היה לא - מּזה יתר מצער ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

ּכרצֹונֹו. העֹולם והיה ׁשאמר למי ְְְִִֶֶַָָָָָָֹוחמר
.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּוינּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻאף

אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו
מחּול. ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשמחל ׁשהאב ויתעּלם; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָימחל

.Ëעל עֹובר הּוא ׁשהרי אֹותֹו, מנּדין - גדֹול ּבנֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָוהּמּכה
מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

.Èלנהג מׁשּתּדל - אּמֹו ׁשל אֹו אביו ׁשל דעּתֹו ׁשּנטרפה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
לֹו אפׁשר אי ואם עליהן. ׁשּירחם עד דעּתם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעּמהם
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

היה אפּלּו ּתׁשּובה. ׁשּיעּׂשה עד וקללתֹו מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּפטּור
עֹובר ראהּו מּמּנּו. ּומתירא מכּבדֹו - עברֹות ּובעל רׁשע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאביו
ּתֹורה! ּדברי על עברּת אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעל
הּוא ּכאּלּו ?וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב אּבא, לֹו: יאמר ְְִֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּכמזהירֹו. ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶַֹׁשֹואל
.·Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו עּׂשה, מצות לבּטל אֹו תעּׂשה לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
אּמֹו איׁש ׁשּנאמר: לֹו. יׁשמע לא זה הרי - ּדבריהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשל
ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם - ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ואת ּתיראּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻואביו

.‚È:מצוה לעּׂשֹות ּבידֹו ויׁש מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ויתעּסק ּתעּׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעּׂשה לּמצוה אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשם אין ואם מצוה. מּפני מצוה מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבכבֹוד
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hayקל `"iÎ'd ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה יתעּסק - לעּׂשֹותּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחרים
אב מּכּבּוד ּגדֹול ּתֹורה ותלמּוד מצוה. ּבדבר חּיבים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָואביו

ֵָואם.
.„Èהׁשקני אּמֹו: לֹו ואמרה מים! הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר

מּפני ּתחּלה, אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים!
אביו. ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו ְְִִִִֶַָָׁשהּוא

.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכבֹוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו - מיתתּה לאחר אבל קּימת; ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו. ְִִָּככבֹוד

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd hay `"iÎ'd -

ה'תשע"ב שבט ה' ראשון יום

ה'תשע"ב שבט ו' שני יום

ה'תשע"ב שבט ז' שלישי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר g)וגֹו' ,ak zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה dreay)עד aiig Ð eaeg)ּובדין ." ְְְִִֶֶַָ
הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
ּובריׁש ּבפרק(aa`)קּמא וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ו' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות מפּזרֹות ְְְִִַַַַָֻרּבֹות

ה'תשע"ב שבט ח' רביעי יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
g)[וגֹו']" ,fk xacna),ספק ּבלי זה ּדין ּומכלל . ְְְִִִֵֶַָ

מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי יֹורׁש הּבכֹור ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמּמׁשּפטי

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ian`ּבפרק o`k) ְְִֶֶֶֶַָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.

ה'תשע"ב שבט ט' חמישי יום

ה'תשע"ב שבט י' שישי יום

ה'תשע"ב שבט י"א קודש שבת יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ë·̆‡"ÈŒ'‰̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

g)[וגֹו']" ,fk xacna),ספק ּבלי זה ּדין ּומכלל . ְְְִִִֵֶַָ
מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי יֹורׁש הּבכֹור ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמּמׁשּפטי

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ian`ּבפרק o`k) ְְִֶֶֶֶַָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.

�

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

hi wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyhidkÎbi
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:Cìnä éðôì ïcøiä eçìöå Bzà åéãáò íéøNòå åéða øNò úLîçå ìeàL úéa øòð àáéöå ïîéðaî¦¦§¨¦¼§¦À̈³©©¥´¨½©£¥̧¤¨¨¬¨¨²§¤§¦¬£¨−̈¦®§¨§¬©©§¥−¦§¥¬©¤«¤

èéåðéòa áBhä úBNòìå Cìnä úéa-úà øéáòì äøáòä äøáòå(éø÷ åéðéòa)éðôì ìôð àøb-ïá éòîLå §¨§¨´¨£¨À̈©£¦Æ¤¥´©¤½¤§©£¬©−§¥¨®§¥¨®§¦§¦´¤¥À̈¨©Æ¦§¥´
:ïcøia Bøáòa CìnäëíBia Ecáò äåòä øLà úà økæz-ìàå ïåò éðãà éì-áLçé-ìà Cìnä-ìà øîàiå ©¤½¤§¨§−©©§¥«©´Ÿ¤¤©¤À¤©©£¨¦´£Ÿ¦»¨Ÿ¼§©¦§ÀŸ³¥£¤´¤¡¨´©§§½©¾

:Baì-ìà Cìnä íeNì íìLeøéî Cìnä-éðãà àöé-øLààëéúàá-äpäå éúàèç éðà ék Ecáò òãé ék £¤¨¨¬£Ÿ¦©¤−¤¦¨¨®¦¨¬©¤−¤¤¦«³¦¨©´©§§½¦−£¦´¨¨®¦§¦¥¨´¦
ñ:Cìnä éðãà úàø÷ì úãøì óñBé úéa-ìëì ïBLàø íBiäáëúàæ úçúä øîàiå äéeøö-ïa éLéáà ïòiå ©À¦Æ§¨¥´¥½¨¤¾¤¦§©−£Ÿ¦¬©¤«¤©©̧©£¦©³¤§¨Æ©½Ÿ¤£©´©½Ÿ

k éòîL úîeé àì:ýåýé çéLî-úà ìl÷ éâëïèNì íBiä éì-eéäú-ék äéeøö éða íëìå él-äî ãåc øîàiå ¬Ÿ©−¦§¦®¦¬¦¥−¤§¦¬©§Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¦À©¦³§¨¤Æ§¥´§½̈¦¦§¦¬©−§¨¨®
:ìàøNé-ìò Cìî-éðà íBiä ék ézòãé àBìä ék ìàøNéa Léà úîeé íBiäãëéòîL-ìà Cìnä øîàiå ©À³©¦Æ§¦§¨¥½³¦£´¨©½§¦¦¬©−£¦¤¬¤©¦§¨¥«©Ÿ̄¤©¤²¤¤¦§¦−

ñ:Cìnä Bì òáMiå úeîú àìäëäNò-àìå åéìâø äNò-àìå Cìnä úàø÷ì ãøé ìeàL-ïa úLáôîe ´Ÿ¨®©¦¨¬©−©¤«¤§¦Æ¤Æ¤¨½¨©−¦§©´©¤®¤§Ÿ¨¨̧©§¹̈§Ÿ¨¨´
:íBìLá àa-øLà íBiä-ãò Cìnä úëì íBiä-ïîì ñaë àì åéãâa-úàå BîôN§¨À§¤§¨¨Æ´Ÿ¦¥½§¦©Æ¤¤́©¤½¤©©−£¤¨¬§¨«

i"yx

(„È).‡˘ÓÚÏÂ:אתה אחותי בן הלא תאמרו; צבא, שר ‰Ô„¯È.(ÁÈ)שהוא ÂÁÏˆÂ:בתריסהון בקעוהו (תרגום:)

(ËÈ).‰¯·Ú‰ ‰¯·ÚÂ:הנחל רוחב עבר את בה שעוברים המעברה ÛÒÂÈ.(Î‡)ספינת ˙È· ÏÎÏ ÔÂ˘‡¯כל

ואם שתקבלם, ישראל כל בטוחים תקבלני, אם מחילה, לבקש באתי והנני מכולם, יותר ואני לך, חטאו ישראל

עוד: אליך לשוב יראים יהיו ‡È˘.(Î‚)לאו, ˙ÓÂÈ ÌÂÈ‰לא סבור, הייתי עכשיו עד מלך, אני היום כי בתמיה,

שהוא עכשיו אבל דוד, את קלל לו אמר והוא המקום מאת מלכותי נפסקה כן אם אלא כזה גדול אדם בי זלזל

אני: מלך כי ידעתי ¯‚ÂÈÏ.(Î‰)מתחרט, ‰˘Ú ‡ÏÂ:הרגלים שבין שער העברת הוא, תקון גרנו"ן˘ÂÓÙ.לשון

בלע"ז:

cec zcevn
(‚È).Ì˙‡ ÈÁ‡מבני לאחים לו שהמה יאמרו, דוד במקום

להתאחר: ולא להקדים, להם הראוי כן ובהיות אחד, שבט
(„È).È¯˘·Â ÈÓˆÚ:אחותי אביגיל Â‚Â'.בן ‰˘ÚÈ ‰Îהוא

במקרא: רבים וכמוהו אמר, ולא וגזם שבועה, ˙Á˙ענין
.·‡ÂÈ:להעבירו רצה לאבשלום, שהרג על ËÈÂ.(ÂË)כי

בנקל יטו כאשר כולם, לבב את דוד הטה האלה בהדברים
אחד: איש ‰‚Ï‚Ï‰.(ÊË)לבב והיא·‡ לגלגל, התקבצו

המערבי: הירדן ˘ÈÚÓ.(ÊÈ)בעבר ¯‰ÓÈÂמכל לבוא מיהר
יוסף: ‰Ô„¯È.(ÁÈ)בית ÂÁÏˆÂ:האדון לפני כעבדים לפניו, הירדן ‰Ú·¯‰.(ËÈ)עברו ‰¯·ÚÂהעדה עשתה ועוד לומר: רצה

את לשמעי שימחול להחניפו בעיניו, הטוב לעשות וזהו והטף, הנשים והם המלך, בית את בה להעביר הספינה שעברה ההיא,
·Ô„¯È.מעלו: Â¯·Ú·:בירדן עברו ÔÂÚ.(Î)בעת È�Â„‡ ÈÏ ·˘ÁÈ Ï‡וכאומר אבשלום, אחרי לנטות בקושרים שהייתי במה

מכולם: יותר לעון לי יחשב ולמה אחריו, נטו כולם כמעט ˙ÂÎÊ¯.הלא Ï‡Âשאלתי לבדי, אני העויתי אשר הקללה בדבר אף
לבו: על לשומם יזכרם Ú„È.(Î‡)לבל ÈÎ:עליו אני ומתחרט שחטאתי, בעצמי אני גדולה:¯‡˘ÔÂ.יודע הכנעה ÏÎÏלהראות

.ÛÒÂÈ ˙È·שכתוב כמו יוסף, בית קרואים ישראל טו)כל ה נקראו(עמוס במצרים, שכלכלם ועל יוסף, שארית וגו' יחנן אולי :

שמו: Ê‡˙.(Î·)על ˙Á˙‰:'ה משיח קלל אשר על יומת לא כזאת, קטנה הכנעה בעבור ÌÎÏÂ.(Î‚)וכי ÈÏ ‰Ó:לומר רצה
וכי זה, ידי על המלוכה לאבד ולמקטרג לשטן היום לי תהיו אשר לכם, עשיתי ומה לי, עשיתם מה בינינו, אשר האיבה מה
כולם הלא בו, אנקום ואם מלכותי, התחלת היתה היום כאלו שהוא בדבר, אני מכיר הלא בישראל, איש יומת שהיום מהראוי

מעתה: ימליכוני לשלא סיבה ותהיה בי, מרדו אשר על נקם מהם שאקח ˙ÂÓ˙.(Î„)יחשבו ‡Ï:הזה העון ÏÂ‡(Î‰)בעבור
.ÂÈÏ‚¯ ‰˘Ú:דוד בצרת נתעצב כי וגו', השפה שעל שער תקן ולא רגליו רחץ לא

oeiv zcevn
(„È).Â¯Ó˙:באל"ף תאמרו ודוגמתוÂÁÏˆÂ.(ÁÈ)כמו ועברו,

ו) יד ה':(שם רוח עליו ותצלח :(ËÈ).‰¯·Ú‰ספינה לומר רוצה
המים: רוחב בה להעביר:È·ÚÏ¯.שעוברים ‰ÂÚ‰.(Î)כמו

עון: במקום:‰˙Á˙.(Î·)מלשון קלות˜ÏÏ.האם מלשון
˘‡ÏÂ.(Î‰)למקטרג:ÔË˘Ï.(Î‚)ובזיון: Ô·הבן בן אף

בן: וכןÚ˘‰.יקרא ז)תקן, יח אותו:(בראשית לעשות וימהר :
.ÂÓÙ˘וכן השפה, שעל מה)שער יג יעטה:(ויקרא שפם ועל : "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oikxr(iriax meil)

.dxizi oeyl yexcl oi`y mixaeqe `aiwr iax lr
:ok xaeq `aiwr iaxy epivn okid `xnbd zx`aneïðúca"a) dpyna ¦§©

ellka xkn `ly ,ziad z` xkend iabl (.cqàìå ,øBaä úà àìŸ¤©§Ÿ
úecä [úà],rwxw iab lr mipa` ly oipa ieyrd ,xea oirk -ìò óà ¤©©©
áúkL ét,xvgd lk z` el dpwn `edy xkend eld÷îeòdnc`a ¦¤¨©§¨

dîeøå.mlerd xie`a ddaebe -ez` el xkn `ly s` ,mewn lkn §¨
,zecde xeadéøöCxkendCøc Bì çwéìjxc gweldn zepwl - ¨¦¦©¤¤

,ely zecle xeal zkll lkeiy ,xvga,àáé÷ò éaø éøác`edy oeik ¦§¥©¦£¦¨
.jxc envrl xiiyn epi`e ,dti oira xken xkendy xaeqíéîëçå©£¨¦

éøö Bðéà ,íéøîBàCzekf envrl xiiy i`ceay oeik ,jxc el zepwl §¦¥¨¦
.zecd e` xead mewn cr xvga zkllïîæa ,àáé÷ò éaø äãBîe¤©¦£¦¨¦§©

Bì øîàLlkd el xken `edy yexita gwell xkend'elàî õeç'- ¤¨©¥¥
,zecde xeadn uegéøö ïéàLàîìà .Cøc Bì çwéì Cmeiqn gkene - ¤¥¨¦¦©¤¤©§¨

y `id ezrcy ,`aiwr iax ixacéøö àìc ïåékCdid `ly oeik - ¥¨§Ÿ¨¦
oia ixdy ,zecde xead z` xken epi`y yxtle siqedl jixv xkend

,mixekn mpi` jkøîà÷å,dxiknd zra yexita z`f xn`e siqede - §¨¨©
c miyxtn ep`éúà÷ àúléî ééeôèìjka siqedl dzid ezpeeky - §¨¥¦§¨¨¨¥

e .jxc s` envrl xiiyny epiide ,oicd xwir lrénð àëä,o`k s` - ¨¨©¦
,oikxr iabléøö àìc ïåékCxn`iy ic `l` ,'eznew `ln' xnel ¥¨§Ÿ¨¦

,'eznew'éúà÷ àúléî ééeôèì ,øîà÷åzernyn lr siqedl `a - §¨¨©§¨¥¦§¨¨¨¥
,iaera s` ,eznewk ynn `edy xaca aiigzn epi`y xnele ,eixac

.edaeba wx `l`
:el` oirn mixcpa zewitq dnk d`ian `xnbd,eäì àéòaéàxn` ¦©§¨§

xcepdéãîBò','ilreäîzernynd m`d ,ycwdl `iadl eilr dn - §¦©
.`l e` ,eznew xeriya hiaxy `iaiy `id
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום רביעי עח' א



קלי hi wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyhidkÎbi

èéâé:Cìnä-úà áéLäì íéðøçà eéäú änìå ízà éøNáe éîöò ízà éçàãéàBìä eøîz àNîòìå ©©´©¤½©§¦¬§¨¦−©¤®§¨¯¨¦§²©£Ÿ¦−§¨¦¬¤©¤«¤§©£¨¨ÆŸ§½£²
éñBé äëå íéäìà él-äNòé äk äzà éøNáe éîöò:áàBé úçz íéîiä-ìk éðôì äéäz àáö-øN àì-íà ó ©§¦¬§¨¦−¨®¨´Ÿ©£¤¦³¡Ÿ¦Æ§´Ÿ¦½¦ÂŸ©¨º̈¦§¤¯§¨©²¨©¨¦−©¬©¨«

åèéãáò-ìëå äzà áeL Cìnä-ìà eçìLiå ãçà Léàk äãeäé-Léà-ìk ááì-úà èiå:EæèCìnä áLiå ©©²¤§©¬¨¦§−̈§¦´¤¨®©¦§§Æ¤©¤½¤¬©−̈§¨£¨¤«©¨´¨©¤½¤
:ïcøiä-úà Cìnä-úà øéáòäì Cìnä úàø÷ì úëìì äìbìbä àa äãeäéå ïcøiä-ãò àáiåæéøäîéå ©¨−Ÿ©©©§¥®¦º̈¨´©¦§À̈¨¨¤Æ¤Æ¦§©´©¤½¤§©£¦¬¤©¤−¤¤©©§¥«©§©¥À

:ãåc Cìnä úàø÷ì äãeäé Léà-íò ãøiå íéøeçaî øLà éðéîéä-ïa àøb-ïá éòîLçéBnò Léà óìàå ¦§¦³¤¥¨Æ¤©§¦¦½£¤−¦©¦®©¥Æ¤Æ¦¦´§½̈¦§©−©¤¬¤¨¦«§¤̧¤¦´¦»
:Cìnä éðôì ïcøiä eçìöå Bzà åéãáò íéøNòå åéða øNò úLîçå ìeàL úéa øòð àáéöå ïîéðaî¦¦§¨¦¼§¦À̈³©©¥´¨½©£¥̧¤¨¨¬¨¨²§¤§¦¬£¨−̈¦®§¨§¬©©§¥−¦§¥¬©¤«¤

èéåðéòa áBhä úBNòìå Cìnä úéa-úà øéáòì äøáòä äøáòå(éø÷ åéðéòa)éðôì ìôð àøb-ïá éòîLå §¨§¨´¨£¨À̈©£¦Æ¤¥´©¤½¤§©£¬©−§¥¨®§¥¨®§¦§¦´¤¥À̈¨©Æ¦§¥´
:ïcøia Bøáòa CìnäëíBia Ecáò äåòä øLà úà økæz-ìàå ïåò éðãà éì-áLçé-ìà Cìnä-ìà øîàiå ©¤½¤§¨§−©©§¥«©´Ÿ¤¤©¤À¤©©£¨¦´£Ÿ¦»¨Ÿ¼§©¦§ÀŸ³¥£¤´¤¡¨´©§§½©¾

:Baì-ìà Cìnä íeNì íìLeøéî Cìnä-éðãà àöé-øLààëéúàá-äpäå éúàèç éðà ék Ecáò òãé ék £¤¨¨¬£Ÿ¦©¤−¤¦¨¨®¦¨¬©¤−¤¤¦«³¦¨©´©§§½¦−£¦´¨¨®¦§¦¥¨´¦
ñ:Cìnä éðãà úàø÷ì úãøì óñBé úéa-ìëì ïBLàø íBiäáëúàæ úçúä øîàiå äéeøö-ïa éLéáà ïòiå ©À¦Æ§¨¥´¥½¨¤¾¤¦§©−£Ÿ¦¬©¤«¤©©̧©£¦©³¤§¨Æ©½Ÿ¤£©´©½Ÿ

k éòîL úîeé àì:ýåýé çéLî-úà ìl÷ éâëïèNì íBiä éì-eéäú-ék äéeøö éða íëìå él-äî ãåc øîàiå ¬Ÿ©−¦§¦®¦¬¦¥−¤§¦¬©§Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¦À©¦³§¨¤Æ§¥´§½̈¦¦§¦¬©−§¨¨®
:ìàøNé-ìò Cìî-éðà íBiä ék ézòãé àBìä ék ìàøNéa Léà úîeé íBiäãëéòîL-ìà Cìnä øîàiå ©À³©¦Æ§¦§¨¥½³¦£´¨©½§¦¦¬©−£¦¤¬¤©¦§¨¥«©Ÿ̄¤©¤²¤¤¦§¦−

ñ:Cìnä Bì òáMiå úeîú àìäëäNò-àìå åéìâø äNò-àìå Cìnä úàø÷ì ãøé ìeàL-ïa úLáôîe ´Ÿ¨®©¦¨¬©−©¤«¤§¦Æ¤Æ¤¨½¨©−¦§©´©¤®¤§Ÿ¨¨̧©§¹̈§Ÿ¨¨´
:íBìLá àa-øLà íBiä-ãò Cìnä úëì íBiä-ïîì ñaë àì åéãâa-úàå BîôN§¨À§¤§¨¨Æ´Ÿ¦¥½§¦©Æ¤¤́©¤½¤©©−£¤¨¬§¨«

i"yx

(„È).‡˘ÓÚÏÂ:אתה אחותי בן הלא תאמרו; צבא, שר ‰Ô„¯È.(ÁÈ)שהוא ÂÁÏˆÂ:בתריסהון בקעוהו (תרגום:)

(ËÈ).‰¯·Ú‰ ‰¯·ÚÂ:הנחל רוחב עבר את בה שעוברים המעברה ÛÒÂÈ.(Î‡)ספינת ˙È· ÏÎÏ ÔÂ˘‡¯כל

ואם שתקבלם, ישראל כל בטוחים תקבלני, אם מחילה, לבקש באתי והנני מכולם, יותר ואני לך, חטאו ישראל

עוד: אליך לשוב יראים יהיו ‡È˘.(Î‚)לאו, ˙ÓÂÈ ÌÂÈ‰לא סבור, הייתי עכשיו עד מלך, אני היום כי בתמיה,

שהוא עכשיו אבל דוד, את קלל לו אמר והוא המקום מאת מלכותי נפסקה כן אם אלא כזה גדול אדם בי זלזל

אני: מלך כי ידעתי ¯‚ÂÈÏ.(Î‰)מתחרט, ‰˘Ú ‡ÏÂ:הרגלים שבין שער העברת הוא, תקון גרנו"ן˘ÂÓÙ.לשון

בלע"ז:

cec zcevn
(‚È).Ì˙‡ ÈÁ‡מבני לאחים לו שהמה יאמרו, דוד במקום

להתאחר: ולא להקדים, להם הראוי כן ובהיות אחד, שבט
(„È).È¯˘·Â ÈÓˆÚ:אחותי אביגיל Â‚Â'.בן ‰˘ÚÈ ‰Îהוא

במקרא: רבים וכמוהו אמר, ולא וגזם שבועה, ˙Á˙ענין
.·‡ÂÈ:להעבירו רצה לאבשלום, שהרג על ËÈÂ.(ÂË)כי

בנקל יטו כאשר כולם, לבב את דוד הטה האלה בהדברים
אחד: איש ‰‚Ï‚Ï‰.(ÊË)לבב והיא·‡ לגלגל, התקבצו

המערבי: הירדן ˘ÈÚÓ.(ÊÈ)בעבר ¯‰ÓÈÂמכל לבוא מיהר
יוסף: ‰Ô„¯È.(ÁÈ)בית ÂÁÏˆÂ:האדון לפני כעבדים לפניו, הירדן ‰Ú·¯‰.(ËÈ)עברו ‰¯·ÚÂהעדה עשתה ועוד לומר: רצה

את לשמעי שימחול להחניפו בעיניו, הטוב לעשות וזהו והטף, הנשים והם המלך, בית את בה להעביר הספינה שעברה ההיא,
·Ô„¯È.מעלו: Â¯·Ú·:בירדן עברו ÔÂÚ.(Î)בעת È�Â„‡ ÈÏ ·˘ÁÈ Ï‡וכאומר אבשלום, אחרי לנטות בקושרים שהייתי במה

מכולם: יותר לעון לי יחשב ולמה אחריו, נטו כולם כמעט ˙ÂÎÊ¯.הלא Ï‡Âשאלתי לבדי, אני העויתי אשר הקללה בדבר אף
לבו: על לשומם יזכרם Ú„È.(Î‡)לבל ÈÎ:עליו אני ומתחרט שחטאתי, בעצמי אני גדולה:¯‡˘ÔÂ.יודע הכנעה ÏÎÏלהראות

.ÛÒÂÈ ˙È·שכתוב כמו יוסף, בית קרואים ישראל טו)כל ה נקראו(עמוס במצרים, שכלכלם ועל יוסף, שארית וגו' יחנן אולי :

שמו: Ê‡˙.(Î·)על ˙Á˙‰:'ה משיח קלל אשר על יומת לא כזאת, קטנה הכנעה בעבור ÌÎÏÂ.(Î‚)וכי ÈÏ ‰Ó:לומר רצה
וכי זה, ידי על המלוכה לאבד ולמקטרג לשטן היום לי תהיו אשר לכם, עשיתי ומה לי, עשיתם מה בינינו, אשר האיבה מה
כולם הלא בו, אנקום ואם מלכותי, התחלת היתה היום כאלו שהוא בדבר, אני מכיר הלא בישראל, איש יומת שהיום מהראוי

מעתה: ימליכוני לשלא סיבה ותהיה בי, מרדו אשר על נקם מהם שאקח ˙ÂÓ˙.(Î„)יחשבו ‡Ï:הזה העון ÏÂ‡(Î‰)בעבור
.ÂÈÏ‚¯ ‰˘Ú:דוד בצרת נתעצב כי וגו', השפה שעל שער תקן ולא רגליו רחץ לא

oeiv zcevn
(„È).Â¯Ó˙:באל"ף תאמרו ודוגמתוÂÁÏˆÂ.(ÁÈ)כמו ועברו,

ו) יד ה':(שם רוח עליו ותצלח :(ËÈ).‰¯·Ú‰ספינה לומר רוצה
המים: רוחב בה להעביר:È·ÚÏ¯.שעוברים ‰ÂÚ‰.(Î)כמו

עון: במקום:‰˙Á˙.(Î·)מלשון קלות˜ÏÏ.האם מלשון
˘‡ÏÂ.(Î‰)למקטרג:ÔË˘Ï.(Î‚)ובזיון: Ô·הבן בן אף

בן: וכןÚ˘‰.יקרא ז)תקן, יח אותו:(בראשית לעשות וימהר :
.ÂÓÙ˘וכן השפה, שעל מה)שער יג יעטה:(ויקרא שפם ועל : "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oikxr(iriax meil)

.dxizi oeyl yexcl oi`y mixaeqe `aiwr iax lr
:ok xaeq `aiwr iaxy epivn okid `xnbd zx`aneïðúca"a) dpyna ¦§©

ellka xkn `ly ,ziad z` xkend iabl (.cqàìå ,øBaä úà àìŸ¤©§Ÿ
úecä [úà],rwxw iab lr mipa` ly oipa ieyrd ,xea oirk -ìò óà ¤©©©
áúkL ét,xvgd lk z` el dpwn `edy xkend eld÷îeòdnc`a ¦¤¨©§¨

dîeøå.mlerd xie`a ddaebe -ez` el xkn `ly s` ,mewn lkn §¨
,zecde xeadéøöCxkendCøc Bì çwéìjxc gweldn zepwl - ¨¦¦©¤¤

,ely zecle xeal zkll lkeiy ,xvga,àáé÷ò éaø éøác`edy oeik ¦§¥©¦£¦¨
.jxc envrl xiiyn epi`e ,dti oira xken xkendy xaeqíéîëçå©£¨¦

éøö Bðéà ,íéøîBàCzekf envrl xiiy i`ceay oeik ,jxc el zepwl §¦¥¨¦
.zecd e` xead mewn cr xvga zkllïîæa ,àáé÷ò éaø äãBîe¤©¦£¦¨¦§©

Bì øîàLlkd el xken `edy yexita gwell xkend'elàî õeç'- ¤¨©¥¥
,zecde xeadn uegéøö ïéàLàîìà .Cøc Bì çwéì Cmeiqn gkene - ¤¥¨¦¦©¤¤©§¨

y `id ezrcy ,`aiwr iax ixacéøö àìc ïåékCdid `ly oeik - ¥¨§Ÿ¨¦
oia ixdy ,zecde xead z` xken epi`y yxtle siqedl jixv xkend

,mixekn mpi` jkøîà÷å,dxiknd zra yexita z`f xn`e siqede - §¨¨©
c miyxtn ep`éúà÷ àúléî ééeôèìjka siqedl dzid ezpeeky - §¨¥¦§¨¨¨¥

e .jxc s` envrl xiiyny epiide ,oicd xwir lrénð àëä,o`k s` - ¨¨©¦
,oikxr iabléøö àìc ïåékCxn`iy ic `l` ,'eznew `ln' xnel ¥¨§Ÿ¨¦

,'eznew'éúà÷ àúléî ééeôèì ,øîà÷åzernyn lr siqedl `a - §¨¨©§¨¥¦§¨¨¨¥
,iaera s` ,eznewk ynn `edy xaca aiigzn epi`y xnele ,eixac

.edaeba wx `l`
:el` oirn mixcpa zewitq dnk d`ian `xnbd,eäì àéòaéàxn` ¦©§¨§

xcepdéãîBò','ilreäîzernynd m`d ,ycwdl `iadl eilr dn - §¦©
.`l e` ,eznew xeriya hiaxy `iaiy `id
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n`קלב wxt mildz - miaezk

mildz`ndÎ`

.àîà:ãåãì øBîæî çvðîìá:ýåýé eäèlîé äòø íBéa ìc-ìà ìékNî éøLàâeäøîLé | ýåýé ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«−©§¥©§¦´¤¨®§¬¹̈À̈§©§¥¬§Ÿ̈«§Ÿ̈³¦§§¥´
eäiçéåáéúë)øùàé(:åéáéà Lôða eäðzz-ìàå õøàa øMàåãBákLî-ìk éåc Nøò-ìò epãòñé ýåýé −¦©¥§ª©´¨¨®¤§©¦¹§¥À§¤´¤«Ÿ§¨«§Ÿ̈À−¦§¨¤©¤´¤§¨®¨¦¹§¨À

:Béìçá zëôää:Cì éúàèç-ék éLôð äàôø éðpç ýåýé ézøîà-éðà ¨©¬§¨§¨§«£¦−¨©§¦§Ÿ̈´¨¥®¦§¨¨¬©¹§¦À¦¨¨¬¦¨«

i"yx

(·).Ï„ Ï‡שנאמר כענין לבקרו י"ג)חולה מדוע(ש"א

דאמנון: דל ככה ¯Ú‰.אתה ÌÂÈ·ובעולם גיהנם, זה

שכרו: מה Â‰ÈÈÁÈÂ.(‚)הזה Â‰¯Ó˘È למי‰'

לו: ומטיב „ÈÂ.(„)שמבקרו ˘¯Ú ÏÚלי"ט ערש

ג')בלע"ז גם(דברים כשיחלה ברזל, ערש ערשו והנה

חולי של שביעי יום זה דוי ערש על מהו יסעדנו, הוא

תהלים: באגדת נדרש כך מאוד דוה Â·Î˘Óשהוא ÏÎ
.ÂÈÏÁ· ˙ÎÙ‰כל שנהפך עליו כבד שחליו בשעה אף

ומנוחתו: È��Á.(‰)מרגועו '‰ È˙¯Ó‡ È�‡אין אני

ה' ואומר חוליי מתוך צועק וכשאני לטובה מבקרים לי

מתי לי הרע דבר ואומרים עלי שמחים אויבי וגו' חנני

וגו': ימות

cec zcevn
(·).Ï„ Ï‡ ÏÈÎ˘Ó:יכלימו לבל בהשכל לדל צדקה הנותן

.‰Ú¯ ÌÂÈ·כי רעה עת בעולם כשיהיה ה' ימלטהו זה ובגמול
עליו: תעבור יאמרוÂ‡˘¯.(‚)לא הכל הארץ בכל ישובח

˙˙�‰Â.אשריו: Ï‡Âברצון תתנהו שלא ידעתי הן ה' אתה
תאותם: בו להשיג Â�„ÚÒÈ.(„)אויביו בחליו:‰' מטתו על בהיותו ה' יסעדנו למשכב בכל‰ÎÙ˙.כשיפול תהפכו חליו בעת

משל: בדרך ואמר בזה לסעדו למי יצטרך אשר החולה את המשמש כדרך צד אל מצד משכבו ‡È˙¯Ó.(‰)מקום È�‡בעת
הרפואה: היא והמחילה הנפש חולי הוא העון כי עוני מחול ר"ל נפשי רפאה אמרתי ÍÏ.חליי È˙‡ËÁ ÈÎלמחילה אני וצריך

החולה: את יסעד אשר הסעד והוא הגוף רפואת תבוא וממילא הנפש רפואת שהיא

oeiv zcevn
(‚).¯˘‡Â:אשרי מלשון והוא אם·�Ù˘.ישובח כמו ברצון
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אשריאשריב דפאה. בתרא ס"פ בירושלמי דל. אל משכיל

הדא דל אל משכיל אשרי אלא כאן. כתיב אין לדל נותן
בן רואה כשהי' עושה יונה ר' היה כיצד במצות דמסתכל
שנפלה ששמעתי בשביל בני לו אומר הי' מנכסיו שירד טובים
לי' נסיב דהוה מן פורע ואתה טול אחר ממקום ירושה לך
אל נותן ע"י כי לומר ויש כה"ג. ועו"ש עכ"ל מתנה ליה אמר
אור ממשיך בהנתינה משכיל ע"י אכן חסד מדת ממשיך דל
גבוה היא שבחסד החכמה שבחי' ובודאי בהחסד החכמה
החכמה וגם א"ס. אור שורה בחכמה כי עצמו. מהחסד הרבה
בהמדות מוחין להמשיך העבודה עיקר וכל בעליה. תחי'
וידבר בד"ה ועמ"ש א"ס אור שורה שבמוחין מצד והיינו
מתקשרת הנפש שעצמות כו' המשכלת מנפש המשל דעשה"ד
בחכמה הסוכ"ע א"ס אור התקשרות הוא כך כו' השכל בכח
עומסו מלא לעני נותן אדם מארז"ל ע"פ ועמ"ש עילאה.
האצבעות שבו היד פרק היינו כו' עומסו מלא לו נותן הקב"ה
ע"י והיינו שכל דבר בו לכתוב שיוכל החכמה מתלבש שבו

דל. אל משכיל בחי' שהוא עומסו מלא נותן .קיצוראדם

בחסד: חכמה להמשיך דל אל משכיל
החולהפ"ד(ב) את המבקר כל רב אמר ע"א ד"מ דנדרים

רעה ביום דל אל משכיל אשרי שנאמר גיהנם של מדינה ניצול
דל אל משכיל הרא"ש (פי' חולה אלא דל אין ה' ימלטהו
יבצעני. מדלה שנאמר בצרכיו) ולפקח לבקרו אליו משגיח
המלך בן דל ככה אתה מדוע קרא הדין מן נמי אי ל"ח ישעי'
רשע וגם למענהו ה' פעל כל שנאמר גיהנם אלא רעה אין וגו'
היסוד נק' דל י"ב דל"ת אות במא"א י"ו. משלי רעה ליום
תשא ר"פ מהרע"מ הביא והי"נ החסדים. שפע בלתי בהיות
דלים נק' והמל' היסוד גם וגו'. צדיק דא ימעיט לא והדל
בזח"א כמ"ש ויבש יחרב ונהר ע"ד וזהו הזווג מהם כשחסר

שהחיות מפני דל החולה נק' ועד"ז סע"ב. דקס"ו ובזח"ב ד"ו
וצמצום. מיעוט בבחי' הוא אברים ברמ"ח ומתפשט הנמשך
נמשך משם כי מ"ט גימט' חולה ל"ה ח' אות במא"א וכמ"ש
מחבר החמשים ושער עכ"ל. החמשים שער בחסרון החולה
וע"כ כו'. המוחין נק' חיים ס"כ כמש"ש חיים בחי' שהם חו"ב

משכ והיינוצ"ל החיים. שהם המוחין בו להמשיך דל אל יל
לענין להעיר יש בצרכיו. ומפקח שמשגיח חולים ביקור ע"י
לא כמו ביקור לשון והנה אור, הבקר מענין ג"כ ביקור לשון
הטוב והפרש בירור ענין היינו בחקתי ס"פ לרע טוב בין יבקר
ממנו ולהרחיק לו הטוב לברר חולים ביקור ענין ועד"ז מהרע.
לרע. טוב בין ומברר מפריש אור שהוא אור הבקר ועד"ז הרע
וע"ש בהיכלו ולבקר כו' שאלתי אחת כ"ז תלים כתיב והנה
דרישה ענין ביקור פירש ושם ובקר ביקור לשון ג"כ בפירש"י
בד"ה מזה ועמ"ש י"ב ל"ד יחזקאל עדרו רועה כבקרת וזהו
שהקב"ה למעלה כן מעורר ועי"ז בתחלתו רעיתי יפה הנך
ניצול ומכ"מ כו'. מחו"ב חיים בהם ומשפיע חולים מבקר
נח. הגיהנם בשבת וכמו חו"ב. המשכת ע"י מגיהנם המבקר
מזבח את וירפא ע"ד והרפואה אהבה חולת היא המל' והנה
לדוכתי' מלה דקריב כיון ע"ב דס"ו נח פ' בזח"א כמ"ש ה'
ובקר דיוסף בקר אור הבקר בחי' זהו זו והמשכה כולא. אתסי
דקע"ו קרח פ' בזהר וע' ע"ב. ר"ד דף בלק פ' בזח"ג דאברהם.
בקר. בן פר בענין ע"א ד"ו ויקרא ובפ' ה' ויודע בקר ע"פ ב'
מיקל בבקר ג"כ ולכן זו בחי' ממשיך חולים ביקור ע"י ואולי
ומגן שמש ע"י ומרפא צדקה שמש וזהו"ע למטה גם חולי לכל

ג': דף שמות פ' זח"ב עיין אלקים ה'
להמשיךקיצור צריך ע"כ ויבש יחרב ונהר ע"ד חולה

ביקור ע"י וזהו ס"י. לקמן וע' חו"ב משכיל מבחי' ממעמקים
חולים:

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ במשנה:דף ּתנאשנינו (וכו'). ׁשחיטה זמן ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ְְֲִִִִֶַַַַַָָָּומעסיקין
ה"ח)בתוספתא לא,(פ"א אֹותֹו מעסיקין היּו ניגוןלא ידי ּבכּנֹור,על ולא ּבנבל ְְְֲִִִֵֶַָֹֹֹ

הכיפורים, ביום בכלי לנגן שאסור משום השינה, את להפיג הזמר כלי שבכח היואּלאאף ֶָ
אותו לפניו.ּבּפהמעסיקים משוררים שהיו בשירים אֹומרין- היּו 'אםבשירתם,ּומה ְִִֶֶַָ

ּבֹו', בֹוניו עמלּו ׁשוא בית יבנה לא לשםה' היום עבודות את שיעשה להזהירו ְְְִִֶַָָָֹ
כלל נחשבת אינה רצויה תהיה לא שאם המקום, לפני רצויה עבודתו שתהיה כדי שמים

עמלו. כל ולשוא

הכיפורים: יום בליל גדול מהכהן שינה למנוע ההשתדלות בענין ממשיכה ִִֵַמּיּקיריהברייתא
חשובי הּלילה- ּכל יׁשנין היּו לא הכיפורים,ירּוׁשלים, יום ׁשּיׁשמעשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

קֹול ּגדֹול ׁשאּולשלהםהברההּכהן אּבא ּתניא חֹוטפּתֹו. ׁשינה ּתהא ולא ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגבּולין אף לירושליםאמר, מחוץ מקומות בשאר ּכןהי- עֹוׂשין החורבן,ּו לאחר ְִִֵַַַָָ

הכיפורים יום בליל מעיניהם שינה מונעים חֹוטאיןשהיו ׁשהיּו אּלא לּמקּדׁש, ְְִִֵֶֶֶַָָָזכר
עבירה. לידי ובאים יחדיו ונשים אנשים משחקים נחמן- רב ואיתימא אּבּיי, ְְִֵֵַַַַַָָָאמר

נהרּדעא ּתרּגּומא יצחק, שהיוּבר נהרדעא לעיר שכוונתו שאול אבא דברי תפרש - ְְְְְִַַַָָָ
משום עבירה, לידי באו כך ומתוך כיפור יום בליל בה אלּיהּונעורים ליּה הנביאּדאמר ְִֵֵַָָ

מׁשיח אתי לא אּמאי אמריתּו חסידא, סּלא ּדרב אחּוּה יהּודה -לרב ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ
המשיח, בא לא עדיין מדוע ותמהים אתם הּואאומרים ּדכיּפּורי יֹומא האידנא הכיפורים,והא יום הוא היום והרי ּכּמה- ואּבעּול ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּבנהרּדעא ביוםּבתּולתא עבירה לידי באו שבנהרדעא מכאן ולמדנו משיח. בא לא ולכן בנהרדעא בעבירה בתולות כמה ונבעלו - ְְְְִַָָָ
ליּההכיפורים. הנביא,אמר לאליהו יהודה אמררב מאי הּוא ּברּוְך זה,הּקדֹוׁש מעשה ליּהעל הנביא,אמר אליהו ֵֵַַַַַָָָָָ

רבץ' חּטאת שאל'לּפתח כורחם. בעל אותם ומחטיא להם אורב הרע שהיצר משום שחטאו ישראל על זכות לימד הוא ברוך הקדוש - ֵֶַַַָֹ
הנביא, אליהו את יהודה אמררב מאי זה.וׂשטן מעשה על השטן אמר מה ליּה- לומראמר יכול היה לא השטן הנביא, אליהו ְֵַַַָָָָ

ש משום כלום לאסטּוניׂשטולקטרג רׁשּותא ליּה לית ּדכיּפּורי ּביֹומא מבררתן להשטין. כלל רשות לשטן אין הכיפורים ביום - ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָ
הגמרא:מּמאיהגמרא: מבארת להשטין. רשות לו אין הכיפורים שביום נלמד מנין חמא,- ּבר רמי ּבגּמטרּיאתיבתאמר 'הׂשטן' ְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

הוי וארּבעה וׁשיּתין מאה מזה,ּתלת ודורשים ימים, וחמשה שישים מאות שלש יש החמה ובשנת וארבעה, שישים מאות שלש - ְְְְִִֵֵַַָָָָ
לאסטּוני רׁשּותא ליּה אית יֹומי וארּבעה וׁשיּתין מאה רשותּתלת לו יש בשנה ימים וארבעה שישים מאות שבשלש - ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

והוא בשנה אחד יום יש אבל ּדכיּפּורילהשטין, שבוּביֹומא הכיפורים, יום לאסטּוני- רׁשּותא ליּה להשטין.לית רשות לו אין - ְְְְְִֵֵֵֵַָָ
בתורהמשנה ג)כתוב ו מרים(ויקרא הכהן היה יום שבכל הּמזּבח'. אצל וׂשמֹו הּמזּבח על העֹולה את האׁש ּתאכל אׁשר הּדׁשן את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'והרים

בתחילת הראשונה העבודה היתה והיא לכבש. סמוך הרצפה גבי על מניח והיה החיצון, המזבח על שנתעכלו הקרבנות מן אפר במחתה

שאין הדשן תרומת של זו עבודה כגון בשניהם, שיש בעבודות ימים לשאר כיפור יום בין שיש ההבדלים את לפרש באה משנתינו היום.

הימים: בכל שוה זמנה

יֹום היוּבכל השנה הּגברמימות ּבקריאת הּמזּבח את השחר,ּתֹורמין בעמוד לֹו- סמּוְך הגבראֹו לקריאת לפניו- -ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הגבר קריאת לאחריולפני הגבר.ּבין קריאת אחרי הּכּפּורים- לתרוםּוביֹום מקדימים הרבהּוברגליםהלילה.מחצֹותהיו שהיו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ

כבר תורמין היו הרבה, להקדים צריכים והיו המקרבנות הראׁשֹונהסוף הלילה.אׁשמּורה של מּגעת- הּגבר קריאת היתה ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מּיׂשראלברגלים מלאה עזרה ׁשהיתה התמיד.עד לאחר מיד להקריבם שיוכלו כדי קרבנותיהם שהביאו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

הגבר. בקריאת תורמין היו יום בכל במשנה: הּגברשנינו קריאת גבר.מאי הכוונה למי ּגברא- קרא אמר, ממונהרב שהיה אדם - ְְִֶֶַַַַַַָָָָ
הדשן. תרומת את תורמין היו קריאתו ובזמן למעמדכם, וישראל לדוכנכם ולויים לעבודתכם כהנים עמדו מכריז היה הזמן ובהגיע להכריז,

ּתרנגֹולא קרא אמר, ׁשילא הדשן.רּבי תרומת נעשית היתה בבוקר התרנגול קריאת בזמן - ְְִִַַַָָָָָ
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קלג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ במשנה:דף ּתנאשנינו (וכו'). ׁשחיטה זמן ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ְְֲִִִִֶַַַַַָָָּומעסיקין
ה"ח)בתוספתא לא,(פ"א אֹותֹו מעסיקין היּו ניגוןלא ידי ּבכּנֹור,על ולא ּבנבל ְְְֲִִִֵֶַָֹֹֹ

הכיפורים, ביום בכלי לנגן שאסור משום השינה, את להפיג הזמר כלי שבכח היואּלאאף ֶָ
אותו לפניו.ּבּפהמעסיקים משוררים שהיו בשירים אֹומרין- היּו 'אםבשירתם,ּומה ְִִֶֶַָ

ּבֹו', בֹוניו עמלּו ׁשוא בית יבנה לא לשםה' היום עבודות את שיעשה להזהירו ְְְִִֶַָָָֹ
כלל נחשבת אינה רצויה תהיה לא שאם המקום, לפני רצויה עבודתו שתהיה כדי שמים

עמלו. כל ולשוא

הכיפורים: יום בליל גדול מהכהן שינה למנוע ההשתדלות בענין ממשיכה ִִֵַמּיּקיריהברייתא
חשובי הּלילה- ּכל יׁשנין היּו לא הכיפורים,ירּוׁשלים, יום ׁשּיׁשמעשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

קֹול ּגדֹול ׁשאּולשלהםהברההּכהן אּבא ּתניא חֹוטפּתֹו. ׁשינה ּתהא ולא ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגבּולין אף לירושליםאמר, מחוץ מקומות בשאר ּכןהי- עֹוׂשין החורבן,ּו לאחר ְִִֵַַַָָ

הכיפורים יום בליל מעיניהם שינה מונעים חֹוטאיןשהיו ׁשהיּו אּלא לּמקּדׁש, ְְִִֵֶֶֶַָָָזכר
עבירה. לידי ובאים יחדיו ונשים אנשים משחקים נחמן- רב ואיתימא אּבּיי, ְְִֵֵַַַַַָָָאמר

נהרּדעא ּתרּגּומא יצחק, שהיוּבר נהרדעא לעיר שכוונתו שאול אבא דברי תפרש - ְְְְְִַַַָָָ
משום עבירה, לידי באו כך ומתוך כיפור יום בליל בה אלּיהּונעורים ליּה הנביאּדאמר ְִֵֵַָָ

מׁשיח אתי לא אּמאי אמריתּו חסידא, סּלא ּדרב אחּוּה יהּודה -לרב ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ
המשיח, בא לא עדיין מדוע ותמהים אתם הּואאומרים ּדכיּפּורי יֹומא האידנא הכיפורים,והא יום הוא היום והרי ּכּמה- ואּבעּול ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ּבנהרּדעא ביוםּבתּולתא עבירה לידי באו שבנהרדעא מכאן ולמדנו משיח. בא לא ולכן בנהרדעא בעבירה בתולות כמה ונבעלו - ְְְְִַָָָ
ליּההכיפורים. הנביא,אמר לאליהו יהודה אמררב מאי הּוא ּברּוְך זה,הּקדֹוׁש מעשה ליּהעל הנביא,אמר אליהו ֵֵַַַַַָָָָָ

רבץ' חּטאת שאל'לּפתח כורחם. בעל אותם ומחטיא להם אורב הרע שהיצר משום שחטאו ישראל על זכות לימד הוא ברוך הקדוש - ֵֶַַַָֹ
הנביא, אליהו את יהודה אמררב מאי זה.וׂשטן מעשה על השטן אמר מה ליּה- לומראמר יכול היה לא השטן הנביא, אליהו ְֵַַַָָָָ

ש משום כלום לאסטּוניׂשטולקטרג רׁשּותא ליּה לית ּדכיּפּורי ּביֹומא מבררתן להשטין. כלל רשות לשטן אין הכיפורים ביום - ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָ
הגמרא:מּמאיהגמרא: מבארת להשטין. רשות לו אין הכיפורים שביום נלמד מנין חמא,- ּבר רמי ּבגּמטרּיאתיבתאמר 'הׂשטן' ְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

הוי וארּבעה וׁשיּתין מאה מזה,ּתלת ודורשים ימים, וחמשה שישים מאות שלש יש החמה ובשנת וארבעה, שישים מאות שלש - ְְְְִִֵֵַַָָָָ
לאסטּוני רׁשּותא ליּה אית יֹומי וארּבעה וׁשיּתין מאה רשותּתלת לו יש בשנה ימים וארבעה שישים מאות שבשלש - ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

והוא בשנה אחד יום יש אבל ּדכיּפּורילהשטין, שבוּביֹומא הכיפורים, יום לאסטּוני- רׁשּותא ליּה להשטין.לית רשות לו אין - ְְְְְִֵֵֵֵַָָ
בתורהמשנה ג)כתוב ו מרים(ויקרא הכהן היה יום שבכל הּמזּבח'. אצל וׂשמֹו הּמזּבח על העֹולה את האׁש ּתאכל אׁשר הּדׁשן את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'והרים

בתחילת הראשונה העבודה היתה והיא לכבש. סמוך הרצפה גבי על מניח והיה החיצון, המזבח על שנתעכלו הקרבנות מן אפר במחתה

שאין הדשן תרומת של זו עבודה כגון בשניהם, שיש בעבודות ימים לשאר כיפור יום בין שיש ההבדלים את לפרש באה משנתינו היום.

הימים: בכל שוה זמנה

יֹום היוּבכל השנה הּגברמימות ּבקריאת הּמזּבח את השחר,ּתֹורמין בעמוד לֹו- סמּוְך הגבראֹו לקריאת לפניו- -ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הגבר קריאת לאחריולפני הגבר.ּבין קריאת אחרי הּכּפּורים- לתרוםּוביֹום מקדימים הרבהּוברגליםהלילה.מחצֹותהיו שהיו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ

כבר תורמין היו הרבה, להקדים צריכים והיו המקרבנות הראׁשֹונהסוף הלילה.אׁשמּורה של מּגעת- הּגבר קריאת היתה ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מּיׂשראלברגלים מלאה עזרה ׁשהיתה התמיד.עד לאחר מיד להקריבם שיוכלו כדי קרבנותיהם שהביאו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

הגבר. בקריאת תורמין היו יום בכל במשנה: הּגברשנינו קריאת גבר.מאי הכוונה למי ּגברא- קרא אמר, ממונהרב שהיה אדם - ְְִֶֶַַַַַַָָָָ
הדשן. תרומת את תורמין היו קריאתו ובזמן למעמדכם, וישראל לדוכנכם ולויים לעבודתכם כהנים עמדו מכריז היה הזמן ובהגיע להכריז,

ּתרנגֹולא קרא אמר, ׁשילא הדשן.רּבי תרומת נעשית היתה בבוקר התרנגול קריאת בזמן - ְְִִַַַָָָָָ
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(eh gk zeny),'ètLî ïLBç úéNòå'lr xtkn oyegdy epiide §¨¦¨¤¦§¨

.htynd
áéúëc ,äøæ äãBáò ìò øtëî ãBôàzia oaxeg xg`ly onfd iabl ¥§©¥©£¨¨¨¦§¦

oi`e Kln oi` l`xUi ipA EaWi miAx mini iM' ,l`xyi zelbe ycwnd¦¨¦©¦¥§§¥¦§¨¥¥¤¤§¥
daSn oi`e gaf oi`e xU'íéôøúe ãBôà ïéà,xnelk ,(c b ryed) ¨§¥¤©§¥©¥¨¥¥§¨¦

dcear epiide ,mitxz ly oer yi ,cet`d z` yael odkd oi`y zngn
.dxf

ì ìò øtëî ìéòî,òøä ïBLjky itlàáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà §¦§©¥©¨¨¨¨©©¨¨¨Ÿ
,ìB÷aL øác,lew mirinynd mipenrt ea yiy lirnd edfeøtëéå ¨¨¤§¦©¥

ìBwä äNòî ìò.xeaicd lew ici lr dyrpy ,rxd oeyl - ©©£¥©
,àëä áéúk ,íéðô éfò äNòî ìò øtëî õéö,uivd iablìò äéäå' ¦§©¥©©£¥©¥¨¦§¦¨¨§¨¨©

'ïøäà çöî(gl gk zeny),íúä áéúëe ,z` `iapd gikenyk ¥©©£Ÿ§¦¨¨
,mzefr lr l`xyiCì äéä äðBæ äMà çöîe'dinxi) 'mlMd Yp`n ¥©¦¨¨¨¨¨¥©§§¦¨¥

x`ean mipt lk lre .mipt zefrl oniq `ed mlkidl aexiqde ,(b b
xn` opgei iax eli`e ,rxd oeyl lr xtkn lirndy ippr iax ixaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

החשך בעחוד וסב

oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

àúìú éôàá àøîàúéîãoeyl epi` dze` dlbnd ,dyly ipta dexn` milrady Ð

dteqc rci rcinc ,yyeg epi` eze` dlbn m`y ezrc dlgz dlib dfy .rxd

.rceiy cr exiagl dfe exiagl dlbn dfe ,dil zi` `xag jxagc ,zelbdlêøáî
åì áùçú äìì÷ 'åâå ìåãâ ìå÷á åäòø.exiagl el `id dllw dkxa dze` Ðïéòîùå

éùðéàdil iqp`e ilf`e ,xiyr `edy inl` Ð

Ð dil iqp` :`pixg` `pyil .dipennl

.epenn oilkny cr oigxe` elv` oipqk`zny

åúòø éãéì àáezaeha xtqn `edyky Ð

drx dcnn ueg :xne` envr `ed ,i`cn xzei

,egayn dfy oirney mixg` e` .eay ef

!ecia jke jk zcn `ld :mixne`eïéòä úåøö
eipiky dpdn epi`e ,mixg`a epir dxvy Ð

.dl`y ici lr eilknúéîöà åúåàÐ

.mirbp epiidc lirl `pniwe`eúøëé ìà
áàåé úéáî.xpa` z` bxdy iptn Ðìàåä

.mixkk gwe ,ryil` jglyy rayd Ð

'åâå åáì äáâ åú÷æçáå.irzyn edifera Ð

åúéá ãçééùmli`yd `ly ,eyinyz ilk Ð

.mixg`l'ek dknqp dnldz`e" zyxta Ð

.dpedk icbal mi`elind oipr dknqp "devz

íãá úðúëä úà åìáèéåmdl did fnx Ð

.zpzk ici lr dler minc zxtk zliahyïéà
íéôøúå ãåôàoer ied Ð cet` oi`y onfa Ð

.mitxzìå÷áùlr oirnyp lirnd ipenrt Ð

mirbp zxn` z`e .rxd oeyl ,lew dyrn

!dilr ez`åéùòî åðäàlr ehhewzpy Ð

dil aizen `l i`n` :`iyw i`e .eci

lirl xn`wc ,zeixr ielibe minc zekityn

dpedk icbac `ipz `kde ,mdilr oi`a mirbp

oixtkn?dpedk icba ipzc `dc :uixz

lr `l` ,dicic dilr e`l Ð oixtkn

minc zekityac .oiyprp eci lry ,mixg`d

,'ebe "sipgi `ed mcd ik" :(dl xacna) aizk

`nhze" :(gi `xwie) aizk zeixr ielibae

rxd oeyl la` ,"dilr dper cewt`e ux`d

.ipixg` dia iyprinc ogky` `léàùçáù
`ipzck ,i`yga lkida ziyrp zxehw Ð

:(`,cn) `nei zkqna "el e`ived" wxta

.dxhwd zrya gafnle mle`d oian oiyxet

.`ed i`yga rxd oeylíéîã úåëéôù àéù÷
'åëåoixtkn dpedk icba :lirl opixn`wc Ð

zxtkn dtexr dlbrc opifg `we ,mixg` lr

,zxtkn dpi` bxedd lrc .mixg` lr

dtxrzp m`y (a,en) dheqa ol `niiwc

`edy oipn ,bxedd `vnp jk xg`e dlbrd

"xteki `l ux`le" :xnel cenlz Ð bxdp

.'ebeòøä ïåùì àéù÷icbac ipzwc lirlc Ð

.oixtkn dpedkäéìè÷ ïàî òéãé àìÐ

.zxtkn dlbràåä àìè÷ øádnk lke Ð

aizkc ,ipixg` ixtkin `l lhwin `lc

.'ebe "xteki `l ux`le" :(dl xacna)

àòðéöá.zxtkn zxhw i`yg dyrnc Ð
àéñäøôá
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åú÷æçáå:(d ` minid ixac) aizk minid ixaca aezk difer iab Ð 'ebe eal dab

xy` ziaa (jeza) odik xy` [`ed] (odkd) dixfr [z`] ciled opgeie"

on xzei "odik xy`" eilr aizk dnl :oeir jixve ."[milyexia] dnly (jlnd) dpa

dpen ixde ,oey`x ziaa eyny xy` milecb mipdk lk my dpen `edy ?mixg`d

iab odik xy` aizk dnle mipdk dnk eiptl

:xnel yie ?mixg`d on xzei [dixfr] (difer)

dpedkd lr gkeezdl envr qipkd `edy itl

.mixg`d on xzei ,difer `ayk

àäehhewzpy :i"yx yxit Ð eiyrn epd`c

dil aizen `l i`n` :`iyw i`e .eci lr

:lirl xn`wc ,zeixr ielibe minc zekityn

dpedk icbac `ipz `kde ,mdilr oi`a mirbp

dpedk icba :ipzc `dc :uixz !mixtkn

lr `l` ,dicic dilr e`l Ð mixtkn

miyprp minc zekity ici lrc .mixg`

`ed mcd ik" :(dl xacna) aizkc ,mlerd

ux`d `nhze" :aizk zeixr ielibae ,"sipgi

`l rxd oeyl la` ,"dilr dper cewt`e

.i"yx oeyl ,ipixg` dia iypri`c ogky`

(`,hl) zereay zkqna ixdy ,`xidp `le

miyprp mixg` zexiard lk lrc xne`

mcia oi` i`e ,zegnl mcia yi m` mdilr

minc zekitye zeixr ielib elit` Ð zegnl

minc zekitync :wgvi epiax xne`e !`l inp

zia zzin dilr yiy itl ,icin `iyw `l

la` ,dzind lr oixtkn dpedk icbae ,oic

i`dc :yxtn yi cer .eilr oi`a `din mirbp

`lc `d eiyrn epd`c `d" cenlzd ipync

ielibe minc zekity` inp i`w "eiyrn epd`

epiid Ð eiyrn epd` :eyexit ikde .zeixr

,mixtkn dpedk icba oi` eilre ,ynn bxdyk

oebk ,eiyrn epd` `l .eilr oi`a mirbp `l`

exiag ipt oialdy `l` ynn bxd `ly

lk (a,gp `rivn `aa) ol `niiwc ,miaxa

minc jtey eli`k miaxa exiag ipt oialnd

ielib oke .mixtkn dpedk icba df lre Ð

eiyrn epd` `le ,eiyrn epd` ynn zeixr

jezn :(a,dp zay) opixn`c `d ik edf Ð

.meaky eli`k mdilr dlrn odipiw edyy

jiiy][`ad cenrlñçdirxf seqkilc dil

,dnyl `ly depr edfe Ð i`ci lr axc

egipdy.eia` ceak meyn eyiial
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Cøáç ?àîòè éàî ;àLéa àðMéì íeMî da úéì¯ ¥¨¦¦¨¨¦¨©©§¨©§¨
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,Bøéáç ìL BúáBèa íãà øtñé ìà íìBòì :àøôñ̈§¨§¨©§©¥¨¨§¨¤£¥

BúáBè CBznL¯éîéc áø :éøîàc àkéà .Búòø éãéì àa ¤¦¨¨¦¥¨¨¦¨§¨§¦©¦¦
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úîéi÷î¯,Bøéáç ìL BúáBèa íãà øtñé ìà íìBòì §©§©§¨©§©¥¨¨§¨¤£¥

àòéîL àì :eäì øîà ?Búeðb éãéì àa BúáBè CBznL¤¦¨¨¦¥§£©§¨§¦¨
éì àòéîL äåä éàå ,éì¯úîéi÷øa ìàeîL éaø øîà .d ¦§¦£¨§¦¨¦©¥§¨¨©©¦§¥©

ìò :ïéàa íéòâð íéøác äòáL ìò ,ïðçBé éaø øîà éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦©
ììòå ,àåL úòeáL ìòå ,íéîc úeëéôL ìòå ,òøä ïBL ¨¨©§©§¦¨¦§©§©¨§§©

.ïéòä úeøö ìòå ,ìæbä ìòå ,çeøä úeqb ìòå ,úBéøò éeléb¦£¨§©©¨©§©©¥¤§©¨¨©¦
ì ìòòøä ïBL¯ìî" :áéúëcBúBà eäòø øúqá éðL ©¨¨©¦§¦§¨§¦©¥¤¥¥

íéîc úeëéôL ìò ;"úéîöà¯úøké ìàå" :áéúëcúéaî ©§¦©§¦¨¦¦§¦§©¦¨¥¦¥
àåL úòeáL ìòå ;'åâå "òøöîe áæ áàBé¯:áéúëc ¨¨§Ÿ̈§©§©¨§¦§¦

ïîòð úòøöå" :áéúëe ,"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòð øîàiå"©Ÿ¤©£¨¥©¦¨¨¦§¦§¨©©©£¨
úBéøò éeléb ìòå ;'åâå "Ea ÷aãz¯'ä òbðéå" :áéúëc ¦§©§§©¦£¨¦§¦©§©©

çeøä úeqb ìòå ;'åâå "íéòâð äòøt úà¯:áéúëc ¤©§Ÿ§¨¦§©©¨©¦§¦
,"åéäìà 'äa ìBòîiå úéçLäì ãò Baì äáb Bú÷æçáe"§¤§¨¨©¦©§©§¦©¦§©¡Ÿ¨
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BðéàL ïBîî ñðBk àeä :àðz ,"úéaä úà epôe ïäkä©Ÿ¥¦¤©©¦¨¨¥¨¤¥

BlL¯ïéòä úeøö ìòå ;BðBîî øfôéå ïäkä àáé¯ ¤¨Ÿ©Ÿ¥¦©¥¨§©¨¨©¦
:ìàòîLé éaø éác àðúå ,"úéaä Bì øLà àáe" :áéúëc¦§¦¨£¤©©¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
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?úBðaø÷ úLøôì äpeäë éãâa úLøt äëîñð änì :ïBNNïéøtëî úBðaøw äî :Eì øîBì¯ ¨¨¨¦§§¨¨¨©¦§¥§¨§¨¨©¨§¨©§©¨§¨§©§¦
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úBéøò éeléb ìò íéøtëî íéñðëî ;"íca¯;"äåøò øNa úBqëì ãá éñðëî íäì äNòå" :áéúëc ©¨¦§¨©¦§©§¦©¦£¨¦§¦©£¥¨¤¦§§¥¨§©§©¤§¨
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ì ìò øtëî ìéòî ;"íéôøúe ãBôà ïéà"òøä ïBL¯ìB÷aL øác àáé :àeä Ceøa LBãwä øîà ¥¥§¨¦§¦§©¥©¨¨©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤§
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קלה oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

àúìú éôàá àøîàúéîãoeyl epi` dze` dlbnd ,dyly ipta dexn` milrady Ð

dteqc rci rcinc ,yyeg epi` eze` dlbn m`y ezrc dlgz dlib dfy .rxd

.rceiy cr exiagl dfe exiagl dlbn dfe ,dil zi` `xag jxagc ,zelbdlêøáî
åì áùçú äìì÷ 'åâå ìåãâ ìå÷á åäòø.exiagl el `id dllw dkxa dze` Ðïéòîùå

éùðéàdil iqp`e ilf`e ,xiyr `edy inl` Ð

Ð dil iqp` :`pixg` `pyil .dipennl

.epenn oilkny cr oigxe` elv` oipqk`zny

åúòø éãéì àáezaeha xtqn `edyky Ð

drx dcnn ueg :xne` envr `ed ,i`cn xzei

,egayn dfy oirney mixg` e` .eay ef

!ecia jke jk zcn `ld :mixne`eïéòä úåøö
eipiky dpdn epi`e ,mixg`a epir dxvy Ð

.dl`y ici lr eilknúéîöà åúåàÐ

.mirbp epiidc lirl `pniwe`eúøëé ìà
áàåé úéáî.xpa` z` bxdy iptn Ðìàåä

.mixkk gwe ,ryil` jglyy rayd Ð

'åâå åáì äáâ åú÷æçáå.irzyn edifera Ð

åúéá ãçééùmli`yd `ly ,eyinyz ilk Ð

.mixg`l'ek dknqp dnldz`e" zyxta Ð

.dpedk icbal mi`elind oipr dknqp "devz

íãá úðúëä úà åìáèéåmdl did fnx Ð

.zpzk ici lr dler minc zxtk zliahyïéà
íéôøúå ãåôàoer ied Ð cet` oi`y onfa Ð

.mitxzìå÷áùlr oirnyp lirnd ipenrt Ð

mirbp zxn` z`e .rxd oeyl ,lew dyrn

!dilr ez`åéùòî åðäàlr ehhewzpy Ð

dil aizen `l i`n` :`iyw i`e .eci

lirl xn`wc ,zeixr ielibe minc zekityn

dpedk icbac `ipz `kde ,mdilr oi`a mirbp

oixtkn?dpedk icba ipzc `dc :uixz

lr `l` ,dicic dilr e`l Ð oixtkn

minc zekityac .oiyprp eci lry ,mixg`d

,'ebe "sipgi `ed mcd ik" :(dl xacna) aizk
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oikxr(oey`x meil)

àéñäøôa àärxd oeyl lr xtkn lirndy ippr iax xn`y dne - ¨§©§¤§¨
dfae ,elew z` rinyny lirnl dneca ,miaxa xn`py ote`a epiid
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déì øîà,ift oa oerny iax el aiyd -úéãBî àìådz` oi` m`d - ¨©¥§Ÿ¥

dcenì äåðòcàôéãò dîL,dnyl dgkeznäåðò ,øî øîàc ©£¨¨¦§¨£¦¨§¨©©£¨¨
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xeriy dfi` cr dzr zxxan `xnbd .egikedl jiyndl aiig ,el

:`xnbd zxxan .egikedl eilrïëéä ãòaeig xeriy `ed,äçëBz ©¥¨¥¨
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.ezgkez z` lawl dvex dld oi`y oeik ,dgkez aeign xhtp

äìì÷ ãò ,øîà ìàeîLexeht elliw m`y ,`hegd epllwiy cr - §¥¨©©§¨¨
.egikedle jiyndlnäôéæð ãò ,øîà ïðçBé éaøå`hegd m` s` - §©¦¨¨¨©©§¦¨

xeht ,ellw `le edkd `le ,egiken `edy jk lr ea xrb wx
.egikedln

:df oipra mi`pz zwelgn `xnbd d`ianéàpúkly ef zwelgn - §©¨¥
`ed dn ,`ziixaa epipy jky ,mi`pzd xak da ewlgp ,mi`xen`d

,dgkez zeevn xeriyòLBäé éaø .äàkä ãò ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©©¨¨©¦§ª©
.äôéæð ãò ,øîBà éàfò ïa .äìì÷ ãò ,øîBàzyly zerck edfe ¥©§¨¨¤©©¥©§¦¨

.lirl e`aedy mi`xen`d
:eixac z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

ìLe ,÷çöéïzLxeriya ewlgpy mi`xen`de mi`pzd zyly - ¦§¨§¨§¨
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ñðøt élòî àøc élòî éàely qpxtd mb ,aehe dlern xecd m`y - ¦§©¥¨¨§©¥©§¨
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EdIW`i,'äãeäé Cìî,'ziy`xa' oeyl df weqta azkp recn ,xnelk Ÿ¦¨¤¤§¨
y `l` ,l`xyia mikln eid `l dzr cr ikeCeøa LBãwä Lwéa¦¥©¨¨

eäáå eäBúì íìBòä úà øéæçäì àeädyrn lk z` aixgdle §©£¦¤¨¨§¨Ÿ
,ziy`xaìéáLazngn -íé÷éBäéj` ,ryx didy dcedi jlnïåék ¦§¦§¨¦¥¨

,BøBãa ìkzñpL,miwicv eidy.Bzòc äáMééúðiabl xn`p oke ¤¦§©¥§¦§©§¨©§
zklnn ziW`xA `idd dpXA idie' (` gk my) dcedi jln ediwcv©§¦©¨¨©¦§¥¦©§¤¤

xec eze`a s`y ,'dcEdi Kln dIwcvàeä Ceøa LBãwä Lwéa ¦§¦¨¤¤§¨¦¥©¨¨
eäi÷ãö ìL BøBc éðtî ,eäáå eäBúì íìBòä úà øéæçäìeidy §©£¦¤¨¨§¨Ÿ¦§¥¤¦§¦¨

e ,miryxeäi÷ãöa ìkzñpL ïåék,wicv didy.Bzòc äáMééúðlre ¥¨¤¦§©¥§¦§¦¨¦§©§¨©§
iyp` itk mibidpnd iyrn oi`y el` zexec ipyn gken mipt lk
e` qpxtd itl xecd m` minkge iax ewlgp dn oiprl ok m`e ,mxec

.xecd itl qpxtdy
:`xnbd zx`anïðéøîà÷ àúeçéðå àt÷ez ïéðòì ,àlà- ¤¨§¦§©§¨§¦¨¨¨§¦©

mdn cg`y ,zgpa e` zepctwa dbdpdd ote` oiprl `id zwelgnd
zgpa bdep `ed m`e ,mipctw exec iyp` s` octw bidpnd m`y xn`
iyp` m`y ,xecd itl bdep bidpndy xn` xg`de ,ok exec iyp` s`

xa yecwd s` mipctw xecd,mzenk octw bidpn mdl ozep `ed je
.mzenk gp bidpnd s` migep md m`e

ïéëøòá ùé êìò ïøãä

ãé âùä ¯ éòéáø ÷øô
mipc cvik ,oikxr zyxta exn`py mipey mipic mix`ean df wxta
.zepaxw ixcpl oikxr ixcp oia yiy miwelig ea ex`eai ok enk .mze`

äðùî
jixv ,xg` mc` jxr e` envr jxr z` ycwdl ozil xcepy mc`
oiae ,owfl xirv oia dwlige dxezd davwy dn itl ,reaw mekq ozil
itk `l` mlyn epi` ,df mekq zzl zbyn eci oi` m` .dawpl xkf
iptl Fcinrde LMxrn `Ed Kn m`e' (g fk `xwie) xn`py ,el yiy dn§¦¨¥¤§¤§¤¡¦¦§¥
,'odMd EPkixri xcPd ci biVY xW` iR lr odMd Fz` Kixrde odMd©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

rawp in itle 'ci byd' oic rawp in itl zx`an epzpyn .jka xhtpe
.jxrpd itl e` [xcepd-] jixrnd itl m`d ,'jxr'd

oic'ãé âOä'xn`pøãBðam`y ,ycwdl oennd z` zzl aiigzdy ¤¥¨©¥
m` welig oi`e ,el yiy oennd itl eaeig z` jixrn odkd ,ipr `ed

.ipr e` xiyr jxrpd'íéðM'äåmc` jxry dxeza xen`d oicd - §©¨¦
xn`p ,elib itl rawpøcépaxcepd aiigzd ekxr z`y mc` eze`a - ©¦¨

.owf e` xirv envr xcepd m` welig oi`e ,ycwdl'ïéëøò'äådn - §¨£¨¦
`ed ,dawpl xkf jxr oia dxez dwligy,Cøòpam` welig oi`e ©¤¡¨

.dawp e` xkf envr jixrnd,'Cøò'äå,mc`d ly elib itl rawpy §¨¥¤
cn`p,Cøòä ïîæam` s`e ,xcpd zrya jxrpd ly elib itl ,xnelk ¦§©¨¥¤

xcpy onfk mlyn ,jxrpd ly ekxr dpzyd miizpiae mliy `l oiicr
oan zegt didyk envr z` jixrdy xirv mc` okle ,ekxr z`
oa dyrpy cr jxrd z` ozp `l oiicre ,hren ekxry ,mixyr

.ohw jxr ozep ,lecb ekxry mixyr
:oey`xd oicd z` zx`an dpyndéðò ,ãöék 'øãBpa ãé âOä'¤¥¨©¥¥©¨¦

éøòäL,øéLòä úà Cipr z`f rnye ,'ilr ikxr' xn`y xiyr oebk ¤¤¡¦¤¤¨¦
,eaeign xiyrd z` xehtl jka oiekzde 'ilr ,df xn`y dn' xn`e

`l` ,xiyrd ly ekxr z` mlyl aiig iprd oi`.éðò Cøò ïúBð¥¥¤¨¦
éøòäL øéLòå,éðòä úà Cxiyr z`f rnye ,'ilr ikxr' xn` ipry §¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦

,'ilr ,df xn`y dn' xn`eøéLò Cøò ïúBðmiaevwd mincd itk - ¥¥¤¨¦
.ipr jxrpdy zngn el mizget oi`e ,dxeza

:dpynd dtiqeneøîàL éøä ,ïk Bðéà úBðaøwa ìáàxcepdBðaø÷' £¨©¨§¨¥¥£¥¤¨©¨§¨
,'éìò äæ òøBöî ìLzepaxwd z` `iadl envr z` aiigy ¤§¨¤¨©

zepaxwn wlg iable ,rxevnd z` jka xehtle mda aiig rxevndy
ipr eli`e dnda `ian xiyrdy ,iprl xiyr oia welig yi rxevn
e` xiyr `ed m` ,eavn itl xcepd `iaiy mixne` oi` ,ser `ian

m`y ,envr rxevnd itl rawp eaeig `l` ,ipräéäeze`òøBöî ¨¨§¨
àéáî ,éðòxcepd,éðò ïaø÷did rxevnd m`eàéáî ,øéLòxcepd ¨¦¥¦¨§©¨¦¨¦¥¦

,øéLò ïaø÷eilre ,rxevnd zgz eizepaxw z` `ian `edy oeik ¨§©¨¦
.eaeig itk m`iadl

:oikxr oipra zwleg drc d`ian dpyndóà ,éðà øîBà ,øîBà éaø©¦¥¥£¦©
ïéëøòaoicd,ïk,oaxwl dey ote` oikxra didi m`y ,oaxw iabl enk ©£¨¦¥

,dfl df minec mpi`y iptn wx `ed mdipia weligde ,dey mpic `di
,eixac z` iax x`aneéøòäL éðò äî éðtî éëåïúBð øéLòä úà C §¦¦§¥¨¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥

,éðò Cøòmeyn edf ixdøéLòä ïéàLenvr,íeìk áéiçaiigzd `le ¥¤¨¦¤¥¤¨¦©¨§
jxr z` zzl xcp `l` ,xiyrd lr lhen didy aeiga xcepd

.eizepy itl dxezd drawy itk ,xiyrdékøò' øîàL øéLò ìáà£¨¨¦¤¨©¤§¦
,'éìò,mly jxr ly aeig eilr lgeéðò òîLåexcp z`äî' ,øîàå ¨©§¨©¨¦§¨©©

,'éìò ,äæ øîàM`ed ixd ,xiyrd ea aiigzdy jxrd z` ozil xcpy ¤¨©¤¨©
,øéLò Cøò ïúBð`l` ,xiyrd ly ekxrk mzq aiigzd `ly oeik ¥¥¤¨¦

xn`p `l df xcp iable ,xiyrd lr lhend mekqd z` mlyl aiigzd
.'ci byd' oic

àøîâ
,'oikxr' aeig .` :envr z` aiigl leki mc`y miaeig ipin ipy yi
z` dxezd davw dfay ,'ilr ipelt jxr' e` ,'ilr ikxr' xne`yk

cp' aeig .a .dawp e` xkf itle ,elib itl mc` lk ly ekxr'mix
dfay ,'ilr ipelt utg inc' e` 'ilr ipelt inc' e` 'ilr inc' xne`yk

.weya xkndl utgd e` mc`d ieey itk mlyn
oic ixd :`xnbd ddnz .'xcipa mipyde ,xcepa ci byd' :dpyna epipy

,'ãé âOä',el yiy oennd itk wx mlyn iprdyéøònaàeä C- ¤¥¨©©£¦
oeyln eli`e ,'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn`y ipra wx xn`p
epi`y 'ilr inc' xn`y ipra xaecny rnyn 'xcepa ci byd' dpynd
oice ,eci biyzy itk `l` ,weya xknp `edy itk einc ieey z` ozep
mlyn `l` ,'ci byd'a oecip epi` minc xcepd ixdy ,oekp epi` df
.excp lk inc z` milyi sqep oenn el didiyke ,el yiy dn dzr
oeyl hwp `pzd j` ,jixrna zwqer dpynd mpn` :`xnbd zvxzn

,weqtd oeyll dnecdáéúëãkiR lr' (g fk `xwie) oikxr zyxta §¦§¦©¦
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החשך בעחוד וסב

oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

åì úðîãæî úåðòøåô.oixeqi `la mei mirax` eilr exary inl Ðäçëåúä éðôî
.mdiyrn mdl giken didy Ðåéùøåã øåã äæ áéúëã éàî.eiyxecl xec yiwnc Ð

àúåéìòîì.zeciqg oiprl Ðáéúëã àðù éàî"ziy`xa" ediwcve miwiedia Ð?
.mdinia ziy`xa dyrn jetdl `ed jexa yecwd ywiay itlàô÷åú.qrk Ð

àúåçéð.zevxl gep Ð

ïéëøòá ùé êìò ïøãä

äðùîøãåðá ãé âùä,ci byd oic zxez Ð

:aizkck ,eci byd itl oikxra oecip iprdy

,opilf` xcep xza Ð "jkxrn `ed jn m`e"

.onwl yxtnck ,xcip xza `leíéðùäå
øãéðáÐ owf jixrdy cli :onwl yxtnck Ð

dicic mipy xza opilf` `lc ,owf jxr ozep

:`l` ,"ilr ikxr" :xn` `l `dc ,xcepc

dlrne miyy oan owf jxre ,"ilr ipelt jxr"

.cli jxrn zegtêøòðá ïéëøòäåavw Ð

xza `le ,lif` jxrp xza dawpe xkfc jxrd

,dy` jixrdy yi` :onwl yxtnck ,jixrn

jxr ozep Ð "ilr zipelt jxr" :xn`c

.jxrpdêøòä ïîæám`y ,onwl yxtnck Ð

jxr iedc ,mixyr oan zegt envr jixrd

epi` Ð mixyr oa dyrp ezpizp mcewe ,ohw

.dligz jixrdy dryk `l` ozepéðà øîåà
ïë ïéëøòá óà`inec oikxra inxzn eli` Ð

zxn`c `dc .zepaxwk ied Ð zepaxwc

meyn Ð zepaxwk opi` oikxrcenc `lc

ozep xiyr jixrdy ipr dn iptnc ,iccd`

xiyrd oi`c meyn Ð eci byd itl ipr jxr

lr xn`y dfe .rxevnl inc `le ,melk aiig

eizepy zcn itl `l` oeekzp `l Ð xiyrd

eizepy lr oixizi e` oizegty ,xiyrd ly

yxit `l `dc ,ci byda oecip jkld ,ely

xiyrd [ly eizepy] zcn jxr `l` ,melk

.ci byda oecip jxr oice ,eilr laiwìáà
éìò éëøò øîàù øéùòjxr aiig iedc Ð

.'eke ipr rnye ,xiyr rxevnc `inec ,mly

àøîâ:jixtweàåä êéøòîá ãé âùä`le Ð

oecip oi` Ð "ilr inc" :xne`dy ,xcepa

opixn`c ,lkeiyk ozi lkd `l` ,ci byda

:(`,k oikxr) "ilr ilwyn xne`d" wxta

mipecip oi` mixcpdy ,oikxran mixcpa xneg

:ipyne !ci bydaâéùú øùà éô ìò áéúëãë
'åâå"xcep" `kd jixrnl ixwc i`d ,xnelk Ð

.hwp `xwc `pyilc Ðàìå êøòðá íéðùä
øãéðáoi` Ð "ilr ipelt inc" :xne`dc Ð

ipelt eze`y itk `l` ,mipy zcn itl oecip

.weya xknpøéùò åøéãîã áâ ìò óàåÐ

rxevn oaxw" :xn`y df epiid exicn .dinza

."ilràðîçø ñç òøåöîã äéìò àîìãÐ

la` ,zelc`iedc ab lr s`e ,`l exicn`

!iprïë åðéà úåðáø÷á ìáà éàî`d Ð

!xcep xza zlf` inp zepaxwa
:éðùîå
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âùäicda edpiaxr `l i`n` :dniz Ð jxrpa oikxrde xcipa mipyde xcepa ci

jxr ozep xkf :ipz `l i`n` ,dniz cere !jxrpa oikxrde mipyd :ipzile ,iccd

!'ek "jxrpa oikxrd" xnel onwl jixhvi` `le ,dawpãöéëz` jixrdy ipr

.'ek "zegt oikxrp oi`" wxt (a,f) lirl [izyxit] (i"yx yxit) Ð 'ek xiyrd

âùä:yexit Ð `ed jixrna xcepa ci

opixn`wck ,xcepa `l ,`wec jixrna

mixcpa xneg :(`,k) "ilwyn xne`d"a onwl

sere dndad lr milg mixcpdy ,oikxran

oikxra ok oi`y dn ,ci byda oipecip oi`e

.(xiyr rxevn ihernl `ede)âùäxcepa ci

ipr jxr ozep xiyrd z` jixrdy ipr cvik

xiyr oebk :i"pe`in mgpn epiax axd itn Ð

df" :xn`e ipr rnye "ilr ikxr" :xn`y

,ok epi` zepaxwa la` .ipr jxr ozep Ð "ilr

.'ek "ilr df rxevn ly oaxw" :xn`y ixd

ikxr" xn`y xiyr :xne`e ,iax bilt `d`

"ilr df xn`y dn" xne`e ipr rnye ,"ilr

rnyn oke .zepaxwa enk ,xiyr jxr ozep Ð

.oizipznc yexit

iziinc inp ikd i`n xiyr exicn la`

ok epi` zepaxwa la` i`n ikd i` zexiyra

xn` m`y ,oicd ok enk zepaxwa `lde Ð

Ð "ilr df ipr rxevn ly zepaxw" xiyr

yi welig i`n ok m`e ,xiyr oaxw `ian

:yexit ,`cg` :ipyne ?oikxrl zepaxwa

iab eli`c .ipr exicne xiyr rxevn`

rxevn ly oaxw" :ipr xn` m` ,rxevn

`lc ,xiyr jxr ozep Ð "ilr df xiyr

xza opilf` oikxrae .xcepd xza opilf`

rnye ,"ilr ikxr" :xiyr xn` eli`c ,xcepd

jxr ozep Ð "ilr df xn`y dn" :[xn`e] ipr

ikd meyne .xcepd xza opilf`c ,ipr

opilf` `lc ,diab ihernl "`ed" jixhvi`

oikxr :xn`c iaxle .oikxra enk xcep xza

jixhvi` `l ok m` ,df oica oiey oaxwe

,ipr exicny xiyr rxevn ihernl "`ed"

.oicd ok oikxr iab ixdy Ð xiyr jxr ozepc

ipr rxevn ihernl "`ed" jixhvi` `l`

iaxe li`edc jzrc `wlqc ,xiyr exicne

lifip inp ikd Ð lif` `xabc `aeig xza

`w ,ipr oaxw iziipe `xabc `aeig xza

jixhvi` `l opaxl la` .`lc ol rnyn

,xiyr exicne ipr rxevn ihernl "`ed"

`hiyt Ð xcep xza opilf` oikxrac li`edc

`le ,xcep xza opilf` inp rxevnac

yxit oke ,izyxitck ,ikdl "`ed" jixhvi`

.`ed ok oizrnyc `ibeqa opiwiic ike .i"yx

xiyrd xn` dncnc ,iaxl :oeir jixv la`

iprc ,xiyr rxevnc zepaxwl "ilr ikxr"

epiide Ð xiyr oaxw iiezi`l ira xcepd

rxevn zepaxw ilr ixd" :iprd xn`yk `wec

` m`e ."exhetl df`nrh i`n oikxra ok xn

ilr df xn`y dn" ixd xn`y oeik ?opaxc

,mirlq miyng `icda xcp ok m` ,"exhetl

?ipr jxra xhtp ji`e
itl
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קלט oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

åì úðîãæî úåðòøåô.oixeqi `la mei mirax` eilr exary inl Ðäçëåúä éðôî
.mdiyrn mdl giken didy Ðåéùøåã øåã äæ áéúëã éàî.eiyxecl xec yiwnc Ð

àúåéìòîì.zeciqg oiprl Ðáéúëã àðù éàî"ziy`xa" ediwcve miwiedia Ð?
.mdinia ziy`xa dyrn jetdl `ed jexa yecwd ywiay itlàô÷åú.qrk Ð

àúåçéð.zevxl gep Ð

ïéëøòá ùé êìò ïøãä

äðùîøãåðá ãé âùä,ci byd oic zxez Ð

:aizkck ,eci byd itl oikxra oecip iprdy

,opilf` xcep xza Ð "jkxrn `ed jn m`e"

.onwl yxtnck ,xcip xza `leíéðùäå
øãéðáÐ owf jixrdy cli :onwl yxtnck Ð

dicic mipy xza opilf` `lc ,owf jxr ozep

:`l` ,"ilr ikxr" :xn` `l `dc ,xcepc

dlrne miyy oan owf jxre ,"ilr ipelt jxr"

.cli jxrn zegtêøòðá ïéëøòäåavw Ð

xza `le ,lif` jxrp xza dawpe xkfc jxrd

,dy` jixrdy yi` :onwl yxtnck ,jixrn

jxr ozep Ð "ilr zipelt jxr" :xn`c

.jxrpdêøòä ïîæám`y ,onwl yxtnck Ð

jxr iedc ,mixyr oan zegt envr jixrd

epi` Ð mixyr oa dyrp ezpizp mcewe ,ohw

.dligz jixrdy dryk `l` ozepéðà øîåà
ïë ïéëøòá óà`inec oikxra inxzn eli` Ð

zxn`c `dc .zepaxwk ied Ð zepaxwc

meyn Ð zepaxwk opi` oikxrcenc `lc

ozep xiyr jixrdy ipr dn iptnc ,iccd`

xiyrd oi`c meyn Ð eci byd itl ipr jxr

lr xn`y dfe .rxevnl inc `le ,melk aiig

eizepy zcn itl `l` oeekzp `l Ð xiyrd

eizepy lr oixizi e` oizegty ,xiyrd ly

yxit `l `dc ,ci byda oecip jkld ,ely

xiyrd [ly eizepy] zcn jxr `l` ,melk

.ci byda oecip jxr oice ,eilr laiwìáà
éìò éëøò øîàù øéùòjxr aiig iedc Ð

.'eke ipr rnye ,xiyr rxevnc `inec ,mly

àøîâ:jixtweàåä êéøòîá ãé âùä`le Ð

oecip oi` Ð "ilr inc" :xne`dy ,xcepa

opixn`c ,lkeiyk ozi lkd `l` ,ci byda

:(`,k oikxr) "ilr ilwyn xne`d" wxta

mipecip oi` mixcpdy ,oikxran mixcpa xneg

:ipyne !ci bydaâéùú øùà éô ìò áéúëãë
'åâå"xcep" `kd jixrnl ixwc i`d ,xnelk Ð

.hwp `xwc `pyilc Ðàìå êøòðá íéðùä
øãéðáoi` Ð "ilr ipelt inc" :xne`dc Ð

ipelt eze`y itk `l` ,mipy zcn itl oecip

.weya xknpøéùò åøéãîã áâ ìò óàåÐ

rxevn oaxw" :xn`y df epiid exicn .dinza

."ilràðîçø ñç òøåöîã äéìò àîìãÐ

la` ,zelc`iedc ab lr s`e ,`l exicn`

!iprïë åðéà úåðáø÷á ìáà éàî`d Ð

!xcep xza zlf` inp zepaxwa
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âùäicda edpiaxr `l i`n` :dniz Ð jxrpa oikxrde xcipa mipyde xcepa ci

jxr ozep xkf :ipz `l i`n` ,dniz cere !jxrpa oikxrde mipyd :ipzile ,iccd

!'ek "jxrpa oikxrd" xnel onwl jixhvi` `le ,dawpãöéëz` jixrdy ipr

.'ek "zegt oikxrp oi`" wxt (a,f) lirl [izyxit] (i"yx yxit) Ð 'ek xiyrd

âùä:yexit Ð `ed jixrna xcepa ci

opixn`wck ,xcepa `l ,`wec jixrna

mixcpa xneg :(`,k) "ilwyn xne`d"a onwl

sere dndad lr milg mixcpdy ,oikxran

oikxra ok oi`y dn ,ci byda oipecip oi`e

.(xiyr rxevn ihernl `ede)âùäxcepa ci

ipr jxr ozep xiyrd z` jixrdy ipr cvik

xiyr oebk :i"pe`in mgpn epiax axd itn Ð

df" :xn`e ipr rnye "ilr ikxr" :xn`y

,ok epi` zepaxwa la` .ipr jxr ozep Ð "ilr

.'ek "ilr df rxevn ly oaxw" :xn`y ixd

ikxr" xn`y xiyr :xne`e ,iax bilt `d`

"ilr df xn`y dn" xne`e ipr rnye ,"ilr

rnyn oke .zepaxwa enk ,xiyr jxr ozep Ð

.oizipznc yexit

iziinc inp ikd i`n xiyr exicn la`

ok epi` zepaxwa la` i`n ikd i` zexiyra

xn` m`y ,oicd ok enk zepaxwa `lde Ð

Ð "ilr df ipr rxevn ly zepaxw" xiyr

yi welig i`n ok m`e ,xiyr oaxw `ian

:yexit ,`cg` :ipyne ?oikxrl zepaxwa

iab eli`c .ipr exicne xiyr rxevn`

rxevn ly oaxw" :ipr xn` m` ,rxevn

`lc ,xiyr jxr ozep Ð "ilr df xiyr

xza opilf` oikxrae .xcepd xza opilf`

rnye ,"ilr ikxr" :xiyr xn` eli`c ,xcepd

jxr ozep Ð "ilr df xn`y dn" :[xn`e] ipr

ikd meyne .xcepd xza opilf`c ,ipr

opilf` `lc ,diab ihernl "`ed" jixhvi`

oikxr :xn`c iaxle .oikxra enk xcep xza

jixhvi` `l ok m` ,df oica oiey oaxwe

,ipr exicny xiyr rxevn ihernl "`ed"

.oicd ok oikxr iab ixdy Ð xiyr jxr ozepc

ipr rxevn ihernl "`ed" jixhvi` `l`

iaxe li`edc jzrc `wlqc ,xiyr exicne

lifip inp ikd Ð lif` `xabc `aeig xza

`w ,ipr oaxw iziipe `xabc `aeig xza

jixhvi` `l opaxl la` .`lc ol rnyn

,xiyr exicne ipr rxevn ihernl "`ed"

`hiyt Ð xcep xza opilf` oikxrac li`edc

`le ,xcep xza opilf` inp rxevnac

yxit oke ,izyxitck ,ikdl "`ed" jixhvi`

.`ed ok oizrnyc `ibeqa opiwiic ike .i"yx

xiyrd xn` dncnc ,iaxl :oeir jixv la`

iprc ,xiyr rxevnc zepaxwl "ilr ikxr"

epiide Ð xiyr oaxw iiezi`l ira xcepd

rxevn zepaxw ilr ixd" :iprd xn`yk `wec

` m`e ."exhetl df`nrh i`n oikxra ok xn

ilr df xn`y dn" ixd xn`y oeik ?opaxc

,mirlq miyng `icda xcp ok m` ,"exhetl

?ipr jxra xhtp ji`e
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oikxr(ipy meil)

oikxr oia welig yi dpynay mipicd lka `l mpn` :`xnbd zvxzn
`l` ,zepaxwlàãçmb `ian ipr rxevnd did m`y ,cg` oic - £¨
,ipr oaxw xcepdéðò Bøécîe éðò òøBönàmdipyy ote`a xn`p - ©§¨¨¦©¦¨¦

xicnd mby dxez dxn` df ote`a wxy ,wgvi iax ixacke ,miipr
df ote`ae ,xiyr oaxw `ian ,xiyr xicnd m` la` ,ipr oaxw `iai

.oikxrl zepaxw oia welig oi` zn`aàãçå,xg`d ote`d la` - ©£¨
`a ,xiyr oaxw xcepd `ian xiyr rxevnd did m`yéèeòîì- §©¥

ly ote`d z` oikxr oicn hrnl,éðò Bøécîe øéLò òøBöî§¨¨¦©¦¨¦
okle ,envr rxevnd xg` `l` xicnd xg` mikled oi` zepaxway
dpey dfae ,rxevnd enk ,xiyr oaxw `iadl aiig ipr xicndy s`
,xcepd xg` mlerl mikled oikxray ,oikxrd oicn zepaxwd oic

.rxevnd xg` mikledy ote` yi zepaxwa eli`e
df oipra welig yiy xnel dpynd dkxved recn `xnbd zx`ane

:oikxr oial zepaxw oiaàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xneleaøúéà ,eaøúéàå ìéàBäoi`e' (`k ci `xwie) xn`py oeik - ¦§¦§©¦§©§¥

ipr oaxw `iadl dxezd eilr dqgy ,xcepd z` zeaxl 'zbVn Fcï©¤¤
xiyr rxevndyk mb daxzpy xyt` ,ipr rxevnde ipr `edy ote`a

.eilr qegl yie ipr `ede li`edïì òîLî à÷epl drinyn - ¨©§©¨
,xiyr oaxw xcepd `ian dfk ote`a `l` ,ok xacd oi`y dpynd

,`ziixaa epipy oke .rxevnd enkïéëøòa eðéönL éôìyéðò §¦¤¨¦©£¨¦¨¦
éøòäLïk äæ óà ìBëé ,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà Cipr s` - ¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦¨©¤¥

,ipr oaxw `iai xiyr rxevn ly zepaxw aiigzdyøîBì ãeîìz©§©
(`k ci `xwie),'àeä ìc íà'`ed m` ,envr rxevnd ,'`ed' wxy ¦©

`l ipr `edy s` xcepd la` ,ipr oaxw `iane dxezd eilr dqg ipr
.[xiyr rxevndyk] xiyr oaxw `iane ,dxezd eilr dqg

:`xnbd dywnøîàc ,éaøìeepzpyna,'ïk ïéëøòa óà ,éðà øîBà' §©¦§¨©¥£¦©©£¨¦¥
mekqd z` oziy xcpe iprd rnye ,'ilr ikxr' xiyrd xn` m`y

,xiyr inc aiig ,xiyrd aiigzdyàøáâc àáeiç øúa øîà àîìà©§¨¨©¨©¦¨§©§¨
ïðéìæà,jxrpd ly eaeig xg` mikled oikxray xaeq `edy gken - ¨§¦©

,aiegn envr `ed m`å,dyw ok m`éèeòîì àø÷ àëéøö àì àä- §¨Ÿ§¦¨§¨§©¥
p epi`y ipr exicne xiyr rxevn hrnl weqt jixv `l ixdxht

lC m`' ok m`e ,oikxrn ok cenll yi `l` ,ipr oaxwaéèeòîì 'àeä ¦©§©¥
.éàî©

`a df weqt :`xnbd zvxzn,øéLò Bøécîe éðò òøBöî éèeòîì§©¥§¨¨¦©¦¨¦
oeik ,xiyr oaxw `l` ,rxevnd enk ipr oaxw `ian xicnd oi`y

c .xiyr envr `edyøúa éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¨©
ïðéìæà àøáâc àáeiçaeig xg` mikledy dpyna xn` iaxy oeik - ¦¨§©§¨¨§¦©

,ipr ly rxevn oaxw xcepd `iaiy xn`p rxevna s` ok m` ,jxrpd
,envr rxevnd enkeïì òîLî à÷'`ed lc m`e' weqtd epcnil - ¨©§©¨

ezenk `iadl xcpy xiyr la` ,ipr oaxw `ian envr rxevnd wxy
.xiyr oaxw `ian

äðùî
jixrna oecip 'ci byd' oicy (`"r) lirl dpyna x`azdy xg`l
xcpd onfn eavn dpzydy ote`a oicd z` epzpyn zxxan ,envr

:melyzd onfläéäjixrndå ,éðò,oennd z` ozpy iptl,øéLòä ¨¨¨¦§¤¡¦
didy e`å øéLòdpizpd iptl,éðòämixwnd ipya.øéLò Cøò ïúBð ¨¦§¤¡¦¥¥¤¨¦

,øîBà äãeäé éaødid m`,øéLòäå ,éðò,mliy `l oiicreøæçå ©¦§¨¥¨¦§¤¡¦§¨©
,éðòäå,ipr did seqa oiae dligza oiay s`,øéLò Cøò ïúBðikoe §¤¡¦¥¥¤¨¦

.mly jxr ozil aeig eilr lge ,zexiyr ly onf el did rvn`ay
:dpynd zxne` .ok mixne` oi` zepaxw iably zx`an dpyndìáà£¨

,ïk Bðéà úBðaøwa,xiyrde ipr e` ,iprde xiyr rxevn did m`y ©¨§¨¥¥
.eizepaxw z`ad onf xg` jled lkd

:oikxr iabl sqep oic zxne` dpyndeléôàm`åéáà úîly £¦¥¨¦
,ekixrn odkdy onfa jixrndàBaéø Bì çépäåzxyr el yixede - §¦¦©¦

,dpn mitl`BàdzidyBúðéôñjixrnd lyBì äàáe íia §¦¨©¨¨¨
úBàBaøa,mipn itl` zexyr el gieexdl dcizre -Lc÷äì ïéà §¦¥©¤§¥

,íeìk íäa.el` mipic mrh x`eai `xnbae ¨¤§

àøîâ
.'xiyr jxr ozep ,iprde xiyr ,xiyrde ipr did' :dpyna epipy

did m` :`xnbd zx`an,øéLòäå éðòxn`py oeik ,xiyr jxr ozep ¨¦§¤¡¦
iR lr' (g fk `xwie)øãpä ãé âéOz øLàdzry oeike ,'odMd EPkixri ©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

did m`e .enlyl aiig ,xiyr jxr mlyl zbyn ecie xiyr `ed
éðòäå øéLòxn`py oeik ,xiyr jxr ozep ok mbâéOz øLà ét ìò' ¨¦§¤¡¦©¦£¤©¦

,xcpd zry ixg` mikledy rnyn 'xcepd' oeylne ,'xcPd ci©©Ÿ¥
.xiyr did dry dze`ae

:dpyna epipyeléôà ,øîBà äãeäé éaødidøæçå øéLòäå éðò ©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©
.øéLò Cøò ïúBð ,éðòäå:`xnbd zxxan,äãeäé éaøc déîòè éàî §¤¡¦¥¥¤¨¦©©§¥§©¦§¨

zx`an .melyzd zrya `le xcpd zrya xiyr did `l ixde
:`xnbdàø÷ øîà(my),'Ekøòî àeä Cî íàå' ,oeyln yexcl yie ¨©§¨§¦¨¥¤§¤

ci byid oic xn`p `ly efBúeëîa àäiL ãò[ezeipra-]Búlçzî ©¤§¥§¨¦§¦¨
,BôBñ ãòåm` s` ,xiyr ly jxra aiig ,rvn`a xiyr did m` j` §©
.iprde xfg

:`xnbd dywn,äzòî àlà'`ed jn m`e' weqtd oeyln miyxecy ¤¨¥©¨
dn ok m` ,eteq cre ezligzn ezeipra zeidl jixv oikxr iably

(`k ci my) rxevn iabl xn`py,'àeä ìc íàå'ly oaxw `iany §¦©
,iprBôBñ ãòå Búlçzî Búelãa àäiL ãò énð éëädfa mb m`d - ¨¦©¦©¤§¥§©¦§¦¨§©

did m` j` ,seq cre dligzn ipr did m` wx `ed df oicy xn`p
:dziiyew z` `xnbd dkiynn .xiyr oaxw `ian ,rvn`a xiyréëå§¦

énð éëä àîéz,ok oicd rxevn oaxw iabl s` ok`y xn`z m`e - ¥¨¨¦©¦
ïðúäå,zepaxw yly `iadl rxevnd aeig iabl ,jk `l dpyna §¨§©

z`hgd eli`e ,dndad on `a mlerl my`dy ,dlere z`hg my`
ed m`e dndad on o`ian xiyr `ed m`y ,eavna zeielz dlerde`

,(`"in c"it mirbp) dpyna epipy jke ,serd on o`ian ipròøBöî§¨
àéáäLzvwnåéúBðaø÷`edykå ,éðòx`yd z` `iady mcew ¤¥¦¨§§¨¨¦§
,øéLòä`edyk mzvwn `iady e`øçà CìBä ìkä ,éðòäå ,øéLò ¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥©©
,úàhç`ian ,ser z`hg `iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y ©¨

`iade xiyr did m`e .xyrzd miizpia m` s` ,'ipr'k dlerd z` mb
,iprd miizpia m` s` ,dnda zler `ian ,dnda z`hgéaø éøác¦§¥©¦

,íLà øçà CìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîLipr did m`y ¦§©¦§¨¥©Ÿ¥©©¨¨
ez`ad zrya xiyr did m`e ,zeipra lkd `ian ez`ad zrya

.zexiyra lkd `ianàéðúå,`ziixaa,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
øçà CìBä ìkädíéøtödrya m`y ,ezxdh meia rxevnd `iany ©Ÿ¥©©¦¨¦

,iprk eizepaxw z` `ian ,ipr `ed xetivd mcn eilr dfn odkdy
lk zrcl gken mipt lk lre .zexiyra m`ian xiyr `ed m`e
lc m`e' rxevn iabl xn`py s`y ,dcedi iax mllkae mi`pzd
mipte` mpyi `l` ,seq cre dligzn zeipra `diy jxev oi` ,'`ed
cvike ,ipr oaxw `ian mewn lkne zepaxwd z`ad zra xiyr `edy
xiyrde ipr did m`y ,oikxr iabl dcedi iax ly enrhy xnel ozip
`diy ,'`ed jn m`e' weqtd zngn `ed xiyr jxr ozep iprde xfge

.seq cre dligzn ezekna
c ,oikxr oicl rxevn zepaxwn zeywdl oi` :`xnbd zvxznàä̈

dìò øîzàzwelgn iabl ,ef `xnin yxcnd ziaa dxn`p ixdy - ¦§©£¨
,rxevn zepaxwa mi`pzdøîà äãeäé áø øîàìLe ,áøïzL- ¨©©§¨¨©©§¨§¨

,rxevn oica lirl ewlgpy mi`pzd zylyeLøc ãçà àø÷î- ¦§¨¤¨¨§
z` yxc cg` lky `l` ,weqt eze`n aezkd zxifbk z`f ecnl
zxFY z`f' (al ci `xwie) ipr rxevn iabl xn`p .xg` ote`a weqtdŸ©

zrxv rbp FA xW`øáñ ïBòîL éaø ,'Búøäèa Bãé âéOú àì øLà £¤¤©¨¨©£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨©¦¦§¨©
s` ,''d iptl xdHOd lr odMd xRke' mcewd weqta xn`py oeiky§¦¤©Ÿ¥©©¦©¥¦§¥
z` `iady zra eci dbiyd `ly ezpeek ci byda wqerd df weqt

d,øtëîä øáceäéð éàîeoaxw ,xtknd xacd `ed dne -,úàhç ¨¨©§©¥©¦©¨
.z`hgd xg` jled lkdy xn` okleøáñ äãeäé éaøåyexcl yiy §©¦§¨¨©

epiidc ,'ezxdha eci biyz `l xy`' oeyldnøéLënä øác- ¨¨©©§¦
,miycw lek`le ycwnl `al exiykne exdhnd,eäéð éàîedf ©¦

,íLàe .my`d xg` jled lkd okle,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©
xac epiid 'ezxdha'y,íéøtéö ,eäéð éàîe ,äøäè Bì íøBbämcewy ©¥¨¢¨©¦¦¨¦
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oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

:ipyneéðò åøéãîå øéùò òøåöî éèåòîì àãçå éðò åøéãîå éðò òøåöîà àãçÐ

`ian ipr rxevn did m` :ipzwc jd epiidc ,oizipznc ilin jpdn `cg i`ce ,xnelk

ol `wtp `zlin jci`ne .`pniwe`cke ,ixiinw ipr exicna i`ce Ð ipr oaxw

ab lr s`e xiyr oaxw `ian Ð xiyr rxevn did m` :ipzwc ,ok epi` zepaxwac

,oikxr oicn xicn ihernl epiide .ipr exicnc

.xcep xza opilf` `lcàðéîà êúòã à÷ìñ
'åëla`" opireny`l jixhvi`e ,xnelk Ð

`kidc opireny`l "ok epi` zepaxwa

.xiyr oaxw `ian ipr exicne xiyr rxevnc

xcep iaxzi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc

ied ik dilr `pngx qgc ,"zbyn eci oi`e"n

elit` inp iaxz` Ð ipr rxevne ipr edi`

`w ,ipr `ede li`ed ,xiyr rxevnc `kid

m` :opiqxb ikdc ,xwire ,d`xp il .ol rnyn

rxevn` `cg` ok epi` zepaxwa la` i`n ok

.'ek `pin` jzrc `wlq ipr exicne xiyr

mixtqa daezk `idy zenk dizrny ip`e

zhiy ok oi`e ,dizyxity enk dyexite

.cenlzdïë äæ óà ìåëé:xn`y ipr Ð

."ilr df xiyr rxevn oaxw"àåä ìã íàÐ

.exicn lr `le ,dilr `pngx qgéáøìå
ïë ïéëøòá óà øîàãxiyr ied i`c Ð

"ilr df xn`y dn" :ipr xn`e ,jxr aiiegn

`xabc `aeig xza `nl` ,xiyr jxr ozep Ð

`inec ,melk aiig `edc `kid opilf` jxrpc

`l ipr exicne xiyr rxevnc `de .rxevnc

iziinc ol `wtp oikxrnc ,ihernl `kixv

.zexiyraøéùò åøéãîå éðò òøåöî éèåòîì
jixhvi` `l opaxle .zexiyra iziinc Ð

xcep xza opilf` oikxrac li`edc ,ihernl

la` .xcep xza opilf` inp rxevna Ðiaxl

.ikdl jixhvi`äðùîøéùòäå éðò äéäÐ

Ð dpizp mcew iprde xiyr e` ,dpizp mcew

.xiyr jxr ozepïë åðéà úåðáø÷á ìáàÐ

ipr e` ,iprde xiyr rxevn did m`y

.eizepaxw z`ad xg` jled lkd Ð xiyrde

`iady rxevn :`xnba `ziixaa xn`ck

xnl `xwa rawi`c `nrh ,'ek eizepaxw

ixacn la` ,dil zi`ck xnle dil zi`ck

.opilf` eizepaxw z`ad xzac cnlp olek

'åë åéáà úî åìéôà`zlne ,i`w oikxr` Ð

jixrn ly eia` zn elit` .`id diytp it`a

`eaix el gipde ,ekixrn odkdy drya df

.dl yxtn `xnbae ,'ek ezpitq e` dpn

àøîâøãåðä ãé âéùú øùà éðòäå øéùò
.opilf` xcp zry xza :rnync Ðàéáäù

åéúåðáø÷.eizepaxw zvw Ðøçà êìåä ìëä
úàèçzexiyra dnda z`hg `iad m` Ð

z`hg `iad m`e ,dnda zler inp `ian Ð

`ian Ð xiyrdy it lr s` ,zeipra serd

.zeipra dler inpïéøåôö øçàizy Ð

mcew d`fd jxevl `ian `edy zeig oixetv

dry dze`a m`e ,eizepaxw zeipra `ian Ð ipr ied eilr efdy drya m` ,zglbz

.zexiyra eizepaxw lk `ian Ð xiyr didåùøã ãçà àø÷îaezkd zxifbc Ð

.`idøôëîä øáãjinqe ,"odkd eilr xtke" :(ci `xwie) ipr rxevna aizk ikdc Ð

eci biyz `l xy` :rnync ,'ebe "zrxv rbp ea xy` zxez z`f"c `xw i`d dil

.jk xg` eci dbiydy it lr s`e ,zelc ly ef dxez el `di Ð dxtk zryaøéùëîä øáãdxdhe .zeipr zxez el `dz dxdh zrya eci biyz `l xy` :rnyn ikdc Ð

.mipf` jepze zepeda lr ozep `ed my`d mcny ,miycwa lek`le ycwna `al exiyknd ,my` edfïéøôö.glbl leki epi` oixtv `ian epi`y onf lky ,dxdh el oinxeb Ð

'åë äéì úéàãë éáøì.lirl opiyxcck Ðúåãòì ìåñô àîåñ."d`x e`" opirac Ð
øçàå
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éôìiab xninl ol ded oikxra epivnc `nrh ipd e`la :dniz Ð oikxra epivny

eci oi`"c `ieaixn ,ipr jxr ozep ."ilr rxevn oaxw" :xn`y iprc ,rxevn

ogky` `l i` mewn lknc :xnel yie !lirl yixcck ,xcepd z` zeaxl "zbyn

`xwc `ieaixn xiyrd z` jixrdy ipr yxcinl ol ded `l Ð `peb i`dk oikxra

."zbyn eci oi` m`"àëä`aeig xza inp

dywde Ð ol rnyn `w [opilf`] `xabc

:iaxc `ail` inp opixn`c oeik :opgl` epiax

xza opilf` Ð xiyr exicny ipr rxevn

ok m` ,`xwc `herin e`l i` ,`xabc `aeig

ikxr" :ipr xn` m`c ,ok `nip inp oikxra

"ilr df xn`y dn" :xn`e xiyr rnye "ilr

,hrnl `xwn epl oi`c oeik ,ipr jxr ozep Ð

uxize !mzd `xabc `aeig xza opilf` `lc

ol zi`c ,rxevn iab ip`yc :opgl` epiax

e`l i` `xabc `aeig xza opilf`c xninl

oaxw `l` xcep epi`y oeik ,dil hrnnc `xw

xn`c ,oikxr iab la` .`wec rxevnd

`hiyt Ð "ilr iprd df xn`y dn" :xiyrd

m` ixdy ,`xabc `aeig xza opilf` [`lc]

xn`y `l` ,melk aiig iprd did `l

jxr ozep did Ð "ilr ipelt jxr" :xiyrd

epl oi` (oaxw) aiigzp m` oky lke ,xiyr

.ipr jxr ozil xiyrl erxbl

éáøedip i`ne exiyknd xac xaq dcedi

wxt onwl xn`d :xn`z m`e Ð my`

iyily wxtae) (`,`k) "ilr ilwyn xne`d"

Ð zakrn eny`e ez`hgy myk :(hi) (xifpc

`l `d ,dlere z`hg ,zakrn ezler jk

i`ce `dc :xnel yie !my` m` ik xiykn

z`hga `dc ,miycwa lek`l iakrn edlek

my` ixdy .my`n xzei dxtk dia `kiiy

,rxevnd z` xiykdl `l` exwir lk oi`

.my`d mcn zepedad [lre] eilr oifn `edy

.exiyknd xac dil ixw jkl

ìáà:yxtl oi` Ð zn elit` ['ek] zepaxwa

`edyk odkd ekixrn m` oikxra `d

,xiyr didy eia` zeniy cr oizni Ð ipr

:oikxrc `ztqeza xn` `dc .xiyr jxr ozie

dyri el mixne` oi` Ð envr jixrdy ipr

`iaiy ahen `l` ,xiyr jxr `iaie dk`ln

.onf xg`l xiyr jxr `iai l`e ipr jxr

ikd `l` .oipiznn oi`y rnyn `nl`

iwenck ,qqeb didy ,eia` zn elit` :eyexit

qqeb eia` did m` rxevn oaxwc ,`xnba dl

`iadl witqdy mcewe z`hg z`ad zrya

.melk oda ycwdl oi` Ð eia` zn zepaxw

ekixrn `ly oeik ,[ok epi` oikxra la`]

zzl xnb `l cre ,rlq zzl eipra odkd

j` .xiyr jxr ozep Ð xiyrde eia` zn rlq

`de !"`hiyt" `xnba jixtc i`d i`n :dyw

mcew eia` zn m`y ,opireny`l `z` daxd

oi` Ð xiyrde eizepaxw `iadl witqdy

xfge xiyrde ipr :xn`c ,dcedi iaxc dizlin` i`wc :xnel yie !melk mda ycwdl

oebk ,dil iwenck qqeb didy oebk ,eia` zn ,zepaxwa la` .xiyr jxr ozep iprde

zyexin xiyr zeidl `ed aexw dzre ,iprde xiyr dlgzn didy
eia`
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òøBöî éèeòîì àãçå ,éðò Bøécîe éðò òøBönà àãç£¨©§¨¨¦©¦¨¦©£¨§©¥§¨
eaøúéàå ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ;éðò Bøécîe øéLò̈¦©¦¨¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©
éðò ïéëøòa eðéönL éôì :ïì òîLî à÷ ,eaøúéà¦§©¨©§©¨§¦¤¨¦©£¨¦¨¦

éøòäL?ïk äæ óà ìBëé ,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà C ¤¤¡¦¤¤¨¦¥¤¤¨¦¨©¤¥
éðà øîBà :øîàc éaøìe ."àeä ìc íà" :øîBì ãeîìz©§©¦©§©¦§¨©¥£¦
,ïðéìæà àøáâc àáeiç øúa :øîà àîìà ,ïk ïéëøòa óà©©£¨¦¥©§¨¨©¨©¦¨§©§¨¨§¦©
?éàî éèeòîì "àeä" ,éèeòîì àø÷ àëéøö àì àäå¯ §¨¨§¦¨§¨§©¥§©¥©

:àðéîà Czòc à÷ìñ ;øéLò Bøécîe éðò òøBöî éèeòîì§©¥§¨¨¦©¦¨¦¨§¨©§¨¨¦¨
òîLî à÷ ,ïðéìæà àøáâc àáeiç øúa éaø øîàå ìéàBä¦§¨©©¦¨©¦¨§©§¨¨§¦©¨©§©

.ïìäðùîéðòäå øéLò ,øéLòäå éðò äéä¯Cøò ïúBð ¨¨¨¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦¥¤¤
éðòäå øæçå øéLòäå éðò :øîBà äãeäé éaø ;øéLò¯ ¨¦©¦§¨¥¨¦§¤¡¦§¨©§¤¡¦

úî eléôà .ïk Bðéà úBðaøwa ìáà .øéLò Cøò ïúBð¥¤¤¨¦£¨©¨§¨¥¥£¦¥
Bì äàáe íia Búðéôñ Bà ,àBaéø Bì çéðäå åéáà̈¦§¦¦©¦§¦¨©¨¨¨

úBàBaøa¯.íeìk da Lc÷äì ïéààøîâøéLòäå éðò §¦¥©¤§¥¨§¨¦§¤¡¦
¯éðòäå øéLò ,"øãpä ãé âéOz øLà"¯øLà ét ìò" £¤©¦©©Ÿ¥¨¦§¤¡¦©¦£¤

øæçå øéLòäå éðò eléôà :øîBà äãeäé éaø" ."âéNz©¦©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©
éðòäå¯."øéLò Cøò ïúBð?äãeäé éaøc àîòè éàî §¤¡¦¥¤¤¨¦©©§¨§©¦§¨

Búeëîa àäiL ãò ,"Ekøòî àeä Cî íàå" :àø÷ øîà̈©§¨§¦¨¥¤§¤©¤§¥§¨
.BôBñ ãòå Búlçzî¯,"àeä ìc íàå" ,äzòî àlà ¦§¦¨§©¤¨¥©¨§¦©

éëå !BôBñ ãòå Búlçzî Búelca àäiL ãò éîð éëä̈¦©¦©¤§¥§©¦§¦¨§©§¦
éîð éëä àîéz¯éðò ,åéúBðaø÷ àéáäL òøBöî :ïðúäå ¥¨¨¦©¦§¨§©§¨¤¥¦¨§§¨¨¦

éðòäå øéLò ,øéLòäå¯éøác ,úàhç øçà CìBä ìkä §¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥©©©¨¦§¥
;íLà øçà CìBä ìkä :øîBà äãeäé éaø ;ïBòîL éaø©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥©©¨¨
øçà CìBä ìkä :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúå§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©

!íéøtö¯,áø øîà äãeäé áø øîà :dìò øîzà àä ¦¢¦¨¦§©£¨¨©©§¨¨©©
ìLeBãé âéNú àì øLà" :eLøc ãçà àø÷î ïzL §¨§¨¦§¨¤¨¨§£¤Ÿ©¦¨

eäéð éàî ,øtëîä øác :øáñ ïBòîL éaø ,"Búøäèa¯ §¨¢¨©¦¦§¨©¨¨©§©¥©¦
eäéð éàîe ,øéLënä øác :øáñ äãeäé éaøå ;úàhç¯ ©¨§©¦§¨¨©¨¨©©§¦©¦

,äøäè Bì íøBbä :øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø ;íLà̈¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©©¥¨¢¨
eäéð éàîe¯.íéøtéö¯?éì änì "àeä" àlàå¯éaøì ©¦¦¢¦§¤¨¨¨¦§©¦

.eäì úéàãk ïðaøìe ,déì úéàãk¯àeäå" ,äzòî àlà ¦§¦¥§©¨©¦§¦§¤¨¥©¨§
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oikxr(ipy meil)

oikxr oia welig yi dpynay mipicd lka `l mpn` :`xnbd zvxzn
`l` ,zepaxwlàãçmb `ian ipr rxevnd did m`y ,cg` oic - £¨
,ipr oaxw xcepdéðò Bøécîe éðò òøBönàmdipyy ote`a xn`p - ©§¨¨¦©¦¨¦

xicnd mby dxez dxn` df ote`a wxy ,wgvi iax ixacke ,miipr
df ote`ae ,xiyr oaxw `ian ,xiyr xicnd m` la` ,ipr oaxw `iai

.oikxrl zepaxw oia welig oi` zn`aàãçå,xg`d ote`d la` - ©£¨
`a ,xiyr oaxw xcepd `ian xiyr rxevnd did m`yéèeòîì- §©¥

ly ote`d z` oikxr oicn hrnl,éðò Bøécîe øéLò òøBöî§¨¨¦©¦¨¦
okle ,envr rxevnd xg` `l` xicnd xg` mikled oi` zepaxway
dpey dfae ,rxevnd enk ,xiyr oaxw `iadl aiig ipr xicndy s`
,xcepd xg` mlerl mikled oikxray ,oikxrd oicn zepaxwd oic

.rxevnd xg` mikledy ote` yi zepaxwa eli`e
df oipra welig yiy xnel dpynd dkxved recn `xnbd zx`ane

:oikxr oial zepaxw oiaàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xneleaøúéà ,eaøúéàå ìéàBäoi`e' (`k ci `xwie) xn`py oeik - ¦§¦§©¦§©§¥

ipr oaxw `iadl dxezd eilr dqgy ,xcepd z` zeaxl 'zbVn Fcï©¤¤
xiyr rxevndyk mb daxzpy xyt` ,ipr rxevnde ipr `edy ote`a

.eilr qegl yie ipr `ede li`edïì òîLî à÷epl drinyn - ¨©§©¨
,xiyr oaxw xcepd `ian dfk ote`a `l` ,ok xacd oi`y dpynd

,`ziixaa epipy oke .rxevnd enkïéëøòa eðéönL éôìyéðò §¦¤¨¦©£¨¦¨¦
éøòäLïk äæ óà ìBëé ,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà Cipr s` - ¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦¨©¤¥

,ipr oaxw `iai xiyr rxevn ly zepaxw aiigzdyøîBì ãeîìz©§©
(`k ci `xwie),'àeä ìc íà'`ed m` ,envr rxevnd ,'`ed' wxy ¦©

`l ipr `edy s` xcepd la` ,ipr oaxw `iane dxezd eilr dqg ipr
.[xiyr rxevndyk] xiyr oaxw `iane ,dxezd eilr dqg

:`xnbd dywnøîàc ,éaøìeepzpyna,'ïk ïéëøòa óà ,éðà øîBà' §©¦§¨©¥£¦©©£¨¦¥
mekqd z` oziy xcpe iprd rnye ,'ilr ikxr' xiyrd xn` m`y

,xiyr inc aiig ,xiyrd aiigzdyàøáâc àáeiç øúa øîà àîìà©§¨¨©¨©¦¨§©§¨
ïðéìæà,jxrpd ly eaeig xg` mikled oikxray xaeq `edy gken - ¨§¦©

,aiegn envr `ed m`å,dyw ok m`éèeòîì àø÷ àëéøö àì àä- §¨Ÿ§¦¨§¨§©¥
p epi`y ipr exicne xiyr rxevn hrnl weqt jixv `l ixdxht

lC m`' ok m`e ,oikxrn ok cenll yi `l` ,ipr oaxwaéèeòîì 'àeä ¦©§©¥
.éàî©

`a df weqt :`xnbd zvxzn,øéLò Bøécîe éðò òøBöî éèeòîì§©¥§¨¨¦©¦¨¦
oeik ,xiyr oaxw `l` ,rxevnd enk ipr oaxw `ian xicnd oi`y

c .xiyr envr `edyøúa éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¨©
ïðéìæà àøáâc àáeiçaeig xg` mikledy dpyna xn` iaxy oeik - ¦¨§©§¨¨§¦©

,ipr ly rxevn oaxw xcepd `iaiy xn`p rxevna s` ok m` ,jxrpd
,envr rxevnd enkeïì òîLî à÷'`ed lc m`e' weqtd epcnil - ¨©§©¨

ezenk `iadl xcpy xiyr la` ,ipr oaxw `ian envr rxevnd wxy
.xiyr oaxw `ian

äðùî
jixrna oecip 'ci byd' oicy (`"r) lirl dpyna x`azdy xg`l
xcpd onfn eavn dpzydy ote`a oicd z` epzpyn zxxan ,envr

:melyzd onfläéäjixrndå ,éðò,oennd z` ozpy iptl,øéLòä ¨¨¨¦§¤¡¦
didy e`å øéLòdpizpd iptl,éðòämixwnd ipya.øéLò Cøò ïúBð ¨¦§¤¡¦¥¥¤¨¦

,øîBà äãeäé éaødid m`,øéLòäå ,éðò,mliy `l oiicreøæçå ©¦§¨¥¨¦§¤¡¦§¨©
,éðòäå,ipr did seqa oiae dligza oiay s`,øéLò Cøò ïúBðikoe §¤¡¦¥¥¤¨¦

.mly jxr ozil aeig eilr lge ,zexiyr ly onf el did rvn`ay
:dpynd zxne` .ok mixne` oi` zepaxw iably zx`an dpyndìáà£¨

,ïk Bðéà úBðaøwa,xiyrde ipr e` ,iprde xiyr rxevn did m`y ©¨§¨¥¥
.eizepaxw z`ad onf xg` jled lkd

:oikxr iabl sqep oic zxne` dpyndeléôàm`åéáà úîly £¦¥¨¦
,ekixrn odkdy onfa jixrndàBaéø Bì çépäåzxyr el yixede - §¦¦©¦

,dpn mitl`BàdzidyBúðéôñjixrnd lyBì äàáe íia §¦¨©¨¨¨
úBàBaøa,mipn itl` zexyr el gieexdl dcizre -Lc÷äì ïéà §¦¥©¤§¥

,íeìk íäa.el` mipic mrh x`eai `xnbae ¨¤§

àøîâ
.'xiyr jxr ozep ,iprde xiyr ,xiyrde ipr did' :dpyna epipy

did m` :`xnbd zx`an,øéLòäå éðòxn`py oeik ,xiyr jxr ozep ¨¦§¤¡¦
iR lr' (g fk `xwie)øãpä ãé âéOz øLàdzry oeike ,'odMd EPkixri ©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

did m`e .enlyl aiig ,xiyr jxr mlyl zbyn ecie xiyr `ed
éðòäå øéLòxn`py oeik ,xiyr jxr ozep ok mbâéOz øLà ét ìò' ¨¦§¤¡¦©¦£¤©¦

,xcpd zry ixg` mikledy rnyn 'xcepd' oeylne ,'xcPd ci©©Ÿ¥
.xiyr did dry dze`ae

:dpyna epipyeléôà ,øîBà äãeäé éaødidøæçå øéLòäå éðò ©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©
.øéLò Cøò ïúBð ,éðòäå:`xnbd zxxan,äãeäé éaøc déîòè éàî §¤¡¦¥¥¤¨¦©©§¥§©¦§¨

zx`an .melyzd zrya `le xcpd zrya xiyr did `l ixde
:`xnbdàø÷ øîà(my),'Ekøòî àeä Cî íàå' ,oeyln yexcl yie ¨©§¨§¦¨¥¤§¤

ci byid oic xn`p `ly efBúeëîa àäiL ãò[ezeipra-]Búlçzî ©¤§¥§¨¦§¦¨
,BôBñ ãòåm` s` ,xiyr ly jxra aiig ,rvn`a xiyr did m` j` §©
.iprde xfg

:`xnbd dywn,äzòî àlà'`ed jn m`e' weqtd oeyln miyxecy ¤¨¥©¨
dn ok m` ,eteq cre ezligzn ezeipra zeidl jixv oikxr iably

(`k ci my) rxevn iabl xn`py,'àeä ìc íàå'ly oaxw `iany §¦©
,iprBôBñ ãòå Búlçzî Búelãa àäiL ãò énð éëädfa mb m`d - ¨¦©¦©¤§¥§©¦§¦¨§©

did m` j` ,seq cre dligzn ipr did m` wx `ed df oicy xn`p
:dziiyew z` `xnbd dkiynn .xiyr oaxw `ian ,rvn`a xiyréëå§¦

énð éëä àîéz,ok oicd rxevn oaxw iabl s` ok`y xn`z m`e - ¥¨¨¦©¦
ïðúäå,zepaxw yly `iadl rxevnd aeig iabl ,jk `l dpyna §¨§©

z`hgd eli`e ,dndad on `a mlerl my`dy ,dlere z`hg my`
ed m`e dndad on o`ian xiyr `ed m`y ,eavna zeielz dlerde`

,(`"in c"it mirbp) dpyna epipy jke ,serd on o`ian ipròøBöî§¨
àéáäLzvwnåéúBðaø÷`edykå ,éðòx`yd z` `iady mcew ¤¥¦¨§§¨¨¦§
,øéLòä`edyk mzvwn `iady e`øçà CìBä ìkä ,éðòäå ,øéLò ¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥©©
,úàhç`ian ,ser z`hg `iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y ©¨

`iade xiyr did m`e .xyrzd miizpia m` s` ,'ipr'k dlerd z` mb
,iprd miizpia m` s` ,dnda zler `ian ,dnda z`hgéaø éøác¦§¥©¦

,íLà øçà CìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîLipr did m`y ¦§©¦§¨¥©Ÿ¥©©¨¨
ez`ad zrya xiyr did m`e ,zeipra lkd `ian ez`ad zrya

.zexiyra lkd `ianàéðúå,`ziixaa,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
øçà CìBä ìkädíéøtödrya m`y ,ezxdh meia rxevnd `iany ©Ÿ¥©©¦¨¦

,iprk eizepaxw z` `ian ,ipr `ed xetivd mcn eilr dfn odkdy
lk zrcl gken mipt lk lre .zexiyra m`ian xiyr `ed m`e
lc m`e' rxevn iabl xn`py s`y ,dcedi iax mllkae mi`pzd
mipte` mpyi `l` ,seq cre dligzn zeipra `diy jxev oi` ,'`ed
cvike ,ipr oaxw `ian mewn lkne zepaxwd z`ad zra xiyr `edy
xiyrde ipr did m`y ,oikxr iabl dcedi iax ly enrhy xnel ozip
`diy ,'`ed jn m`e' weqtd zngn `ed xiyr jxr ozep iprde xfge

.seq cre dligzn ezekna
c ,oikxr oicl rxevn zepaxwn zeywdl oi` :`xnbd zvxznàä̈

dìò øîzàzwelgn iabl ,ef `xnin yxcnd ziaa dxn`p ixdy - ¦§©£¨
,rxevn zepaxwa mi`pzdøîà äãeäé áø øîàìLe ,áøïzL- ¨©©§¨¨©©§¨§¨

,rxevn oica lirl ewlgpy mi`pzd zylyeLøc ãçà àø÷î- ¦§¨¤¨¨§
z` yxc cg` lky `l` ,weqt eze`n aezkd zxifbk z`f ecnl
zxFY z`f' (al ci `xwie) ipr rxevn iabl xn`p .xg` ote`a weqtdŸ©

zrxv rbp FA xW`øáñ ïBòîL éaø ,'Búøäèa Bãé âéOú àì øLà £¤¤©¨¨©£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨©¦¦§¨©
s` ,''d iptl xdHOd lr odMd xRke' mcewd weqta xn`py oeiky§¦¤©Ÿ¥©©¦©¥¦§¥
z` `iady zra eci dbiyd `ly ezpeek ci byda wqerd df weqt

d,øtëîä øáceäéð éàîeoaxw ,xtknd xacd `ed dne -,úàhç ¨¨©§©¥©¦©¨
.z`hgd xg` jled lkdy xn` okleøáñ äãeäé éaøåyexcl yiy §©¦§¨¨©

epiidc ,'ezxdha eci biyz `l xy`' oeyldnøéLënä øác- ¨¨©©§¦
,miycw lek`le ycwnl `al exiykne exdhnd,eäéð éàîedf ©¦

,íLàe .my`d xg` jled lkd okle,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©
xac epiid 'ezxdha'y,íéøtéö ,eäéð éàîe ,äøäè Bì íøBbämcewy ©¥¨¢¨©¦¦¨¦
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oikxr(iyily meil)

,Bza äúî Ck øçàådidy e` ,cirdy mcewøæçå Løçúðå çwt §©©¨¥¨¦¦¥©§¦§¨¥§¨©
øæçå ähzLðå éeôL ,çztúð Ck øçàå ànzñðå çeút ,çwtúðå§¦§©©¨©§¦§©¥§©©¨¦§©©¨§¦§©¨§¨©

øLk ,ätzLðå:`ziixad zniiqn .cirdlBúléçzL ìk ,ììkä äæ §¦§©¨¨¥¤©§¨¨¤§¦¨
BôBñåeid dzcbd zrye zecrd zii`x -,øLk ,úeøLëas`e §§©§¨¥

m`e' weqtdn yxec dcedi iax ok` m`e .leqt ly onf did rvn`ay§¦
weqtdn yexcp `l recn ,seq cre dligzn ezekna `diy '`Ed Kn̈

.seq cre dligzn xyk `diy 'cr `Ede'§¥
:`xnbd zvxzníúä éðàLoeik ,zecr iabl xacd dpey -øîàc ¨¦¨¨§¨©

àø÷(` d `xwie)äàø Bà''ebe,'ãébé àì íàwxy ixdäéiàøa §¨¨¨¦Ÿ©¦¦§¦¨
àúléî àðîçø àìz äãbäå,crd zexyk z` dxezd dzlz -àäå §©¨¨§¨©£¨¨¦§¨§¨

àkéà.`ziixaa e`aedy mipte`d lka zexyka eid el` ixde - ¦¨
:`xnbd zxxanàlàåoeyl df itlàeäå'dxez dxn`y 'cränì §¤¨§¥¨¨

éìjxvp df weqt :`xnbd zx`an .dpnn miyxec dn -àéðúãëì ¦§¦§©§¨
m` ,zecrd zreay oaxw aeig iabl `ziixaaäàøoicd lraäàéñ ¨¨¦¨

dveaw ,[driq-]å ,ïéãîBò íãà éða ìLeidøîàå ,ïäéðéa åéãéò ¤§¥¨¨§¦§¥¨¥¥¤§¨©
cgi mleklíëéìò éðòéaLî'yeàBázL úeãò éì ízà íéòãBé íà ©§¦£¦£¥¤¦§¦©¤¦¥¤¨
,'éðeãéòúe,edecird `le ,ezreay z` elaiweìBëéy xnel ziideäé §¦¦¨§

micrdïéáéiçzecr mirceiy micr oick ,zecrd zreay oaxw ©¨¦
,mircei mpi`y miraype,'ãò àeäå' øîBì ãeîìz`diy rnyne ©§©§¥

,cgeine reci crdéøäåo`kãçéé àìz`,åéãéòz` riayd `l` ©£¥Ÿ¦¥¥¨
:`ziixad dkiynn .cgi dveawd lkìBëémixeht eidiy xnel ziid ¨

øîà eléôàz` riayn `edyéî ìk','zecr el rceiyãeîìz £¦¨©¨¦©§
,åéãéò ãçéé éøäå ,'ãò àeäå' øîBìz` wx riayn `edy xn` ixdy ©§¥©£¥¦¥¥¨

.miaiig md okle ,dveawd lk z` `le ,zecr el mirceid el`
:dpyna epipy'åëå ïk Bðéà úBðaøwa ìáà'gipde eia` zn elit` £¨©¨§¨¥¥

.'melk da ycwdl oi` ,ze`eaxa el d`ae mia ezpitq e` ,`eaix el
m` :`xnbd dywnàBaéø Bì çépäå úî åéáà,adf ixpic,àeä øéLò ¨¦¥§¦¦©¦¨¦

zvxzn .df oenna melk ycwdl oi`e ,iprk eze` mikixrn recne
:`xnbdàîéà ,eäáà éaø øîàeia`y dpynd xe`iaa xen` - ¨©©¦£¨¥¨

,àBaéø Bì çépîzn `l oiicr j` ,`eaix el yixedl cizr xnelk ©¦©¦
:`xnbd ddnz .iprk jxrp `ed okle ,eia`,àèéLti`ce ig eia` m` §¦¨

xaecn :`xnbd zvxzn .xiyr aygp epa oi`yññBb åéáà äéäLk§¤¨¨¨¦¥
,ekixrn odkdy dryaàîéúc eäîy oeik ,xn`z `ny -áBø ©§¥¨

,äúéîì ïéññBb,xiyr jxra aiigzie ,xiyrk aygp `ed ixdà÷ §¦§¦¨¨
ïì òîLîa`dy oeik `l` ,ok mixne` oi`y dpynd epl drinyn - ©§©¨

.iprk epic ,melk oad yxi `le ,ig oiicr
dzid m` :dpynd ixac z` xxal dkiynn `xnbdôñ'íia Búðé §¦¨©¨

'úBàBaéøa Bì äàáe,mipn itl` zexyr ieeya dxegq mr d`a - ¨¨§¦
ixd,àeä øéLò:`xnbd zvxzn .iprk jxrp `ed recneáø øîà ¨¦¨©©

,àcñçxaecnäúéäLkezpitq,íéøçà ãéa úøkNeîe úøkçeî ¦§¨§¤¨§¨§¤¤§¤¤§©£¥¦
dxikgd inc epiid 'ze`eaix'e ,dpitqay dxegqd lr zelra el oi`e

:`xnbd dywn .el mlyl mikixvy zexikydeúeøéëN àkéàäå- §¨¦¨§¦
.iprk oecip `ed recne ,el minlyny zexikyd inc z` el yi ixd

:`xnbd zvxznóBqáì àlà úîlzLî dðéà úeøéëNxkeyd oi` - §¦¥¨¦§©¤¤¤¨§©
oeike ,dxkydd onf miizqnyk `l` zexikyd inc melyza aiigzn

.xiyr epi` ,el mlyl miaiig oi`e onfd miizqd `l oiicr dzry
:`xnbd dywnäðéôñ íeMî déì ÷etéúåz` el yiy jka ic - §¦¥¦§¦¨

.ax oenn dey `id ixdy ,xiyrl eaiygdl ick dnvr dpitqd
:`xnbd zvxznépî àäk ,`id in zrck ,ef dpyn -øæòéìà éaø ¨©¦©¦¡¦¤¤

ïðúc ,àéä(:bk oldl),øîBà øæòéìà éaøiqkp z` odkd myyk ¦¦§©©¦¡¦¤¤¥
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קמג oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

åúá äúî êë øçàå.cirdl oic zial `ay mcew Ðäàéñ.driq =ïéáééç åäé ìåëé
edecird `l m` zecrd zreay oaxw micrd Ðåéãò ãçéé àì éøäå ?ixdy Ð

.olek z` riaydéî ìë øîà åìéôà ìåëé.oiaiig edi `l riayn ip` zecr rceiy Ð

åéãò ãçéé éøäå ãò àåäå øîåì ãåîìú.eicr `l` riayd `l ixdy Ðàåä øéùò
oda melk ycwdl oi` i`n`e Ðçéðî ?Ð

gipdl `ed cizr la` ,eia` zn `l oiicry

.elàèéùô!dil zil `dc Ðåéáà äéäùë
ññåâ.ekixrn odkdy drya Ðäúéäùë

íéøçà ãéá úøëçåî åúðéôñel oi`e Ð

`eaix epiide .dxky `l` ,melk dkeza

.oizipzna ipzwcàéä øæòéìà éáø éðî àäÐ

iab (a,bk) "minezid mey" wxta onwl xn`c

,exeng odkd el ozep Ð xng did m` :oikxr

.ycwdl dlhep epi`eåãîö,xwa cnv Ð

.ezqpxt `idcäðùîãìémixyr oan Ð

milwy miyng ekxr iedc ,miyy oa cre.

êøòðá ïéëøòäjxrd avwa opilf` `le Ð

.jixrn xzaàøîâíéîã äúù÷éä äúà
ïéëøòì:opixn`c ,(a,c oikxr) `nw wxta Ð

,minc epiid Ð "xcp" ,"zeytp jkxra xcp"

ipdl aezkd oyiwid ,oikxr epiid Ð "jkxra"

.ilin ixzíéì÷ì úéìâøîopilf`c Ð

ozpe" :oikxra aizkc .milw xza zilbxna

onwl opiyxce ,"`edd meia jkxrd z`

ipr ;milwl zilbxn ddyi `ly (`,ck oikxr)

el yie ekixrdl odk `ae envr jixrdy

:mixne` oi` Ð mirlq miyly dey zilbxn

my yiy ,jxkl delriy cr dze` oidyn m`

jklid ,mirlq miynga dppwi `ede xiyr

oi` .mly jxr ozie ,el yi mirlq miyng

.ezrye enewn `l` ycwdl oi`e ,ok mixne`

ef zilbxn inc" :xn` m` ,minca inp ikde

,mikxkd xkn itl dze` oiny oi` Ð "ilr

.mewn eze`e dry dze` xkn itl `l`

åãåáëá ïåãéìådnypdy xac jixrd m`y Ð

Ð "ilr iy`x jxr" :xn`y oebk ,ea dielz

jkxra" :oikxr iab aizkc ,mly jxr ozep

.opilf` ytp xzac ,"zeytpúòùë ïúéù
äðéúðzryk aidic ol `hiyt mincac Ð

weya cark `dc .xcp zryk `le dpizp

,ixyza "ilr inc" :xn` m`e ,eze` oiny

dey did dn rcei in Ð oic zial `a oqipae

xcp zrya?`edy dry epiid dpizp zrye

.oic zial `aíå÷é êëøòë øîåì ãåîìúÐ

jixrd m`y ,jxr zrya oikxr :rnync

Ð miyy lr xzei dyrpe miyy oa envr

.owf jxr `le lecb jxr ozepäðùîíåé
äèîìë íéùìùohw ipelt jxr" :xn` m`e Ð

Ð miyly oa mei eze`a did ohw eze`e ,"ilr

zegtl jxr oi`e ,melk xn` `le ,dhnlk ied

.'ebe "ycg oan m`e" :aizk ikdc ,ycg oan

äìòîåf`e ,miyy zpy dnlyy rnyn Ð

.clik oecip miyy zpya la` ,owfk oecip `ed

åðéùò íà ïä`ed ok ike ,xnelk :dinza Ð?
,xingdl dhnlk miyy zpy epiyr m`

miyng miyy oan zegtl el yi lecb jxrc

`l` jxr oi` miyy oa lr xzeile ,mirlq

.mirlq xyr dyngì÷äì[xzei] jxrc Ð

oan zegtn `ed lecb xzei mixyr oa lr

.i`xwa aizkck yng oaa oke ,mixyréáø
øîåà øæòéìàzpye yng zpy mlerl Ð

.zxg`d dpyn cg` meie ycge dpyd lk mlyzy cr ,dhnlk miyy zpye mixyràøîâêøôîì àëéà.oizipzna opikxtck Ðéáéúë éøéúé äðùm`e" azknl ivnc Ð

il dnl "dpy" ,irzyn mipya ('k) inp mixyrc `prci `p`e ,"mixyr oa cre mipy yng oan?.miyy oaeïéúéðúî àîéì`lc ,dhnlk mixyr zpy slinl `xw jixvnc Ð

.dhnlk epiide ,llka mixyr zpyc `prci `linn "mixyr oa cre mipy yng oan" aizkc oeike ,llka cre "cr" :xn`d Ð iaxk i`c .iaxkêìéàå ïåùàøä íåéî ìåëéÐ

llka oey`x `le ,ung lr xdfen `di?
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!mlern oenn eze` el did `ly oeik ,melkãòepzg dyrpe epzg dyrp `ly

opinwenc oeik ,ezal mipa oi`ya ixiin Ð xyk eza dzn jk xg`e (epzg dyrpe)

,eza dzne epzg did (a,fk oixcdpq) dcedi iaxl dil zi`c .dcedi iaxk `kd dil

la` ,aexw df ixd Ð epnid mipa dl yi m`

.aexw df oi` Ð mipa el oi` m`

àìàåopaxle dil zi`ck iaxl il dnl `ede

iyxc i`n :iaxl `iyweÐ edl zi`ck

`nye ?"jkxrn`ed jn m`e" (`ed `kd) opax

`kdc "`ed" i`dn mewn meya `yxc yi

.dil opiyxceàì'ek qqeb eia` didy `kixv

odkdzrcaÐ oikxra la` :qxhpewayxitÐ

epi` Ð qqeb eia`c ifg i`e ,`pngx `ilz

onwlc ,`xidp `le .eia` zeniy cr ekixrn

.ezrye enewn `l` ycwda oi` :opixn`

minc zywd dz` :dl iziin inp jenqae

jixrdy ipr :yexit milwl zilbxne ,oikxrl

ik eiykr dey dpi`y zilbxn el yie ,envr

cr oiznp :mixne` oi` Ð mirlq mixyr m`

`l` ,mirlq miyngldlrze weyd mei `aiy

m` ik ozi `le eiykr `idy enk dze` oiny

oikixv ep` dnl ,ok m`e .mirlq mixyr

epiaxl d`xp okl ?eia` zeniy cr oizndl

zn"` "ok epi` zepaxwa la`" i`w `lc :wgvi

`zlin seqe ,i`w lirlc `d` `l` ,"eia`

elit` :jk xg` yxtnc `de .`id dcedi iaxc

dytp it`a `zlin Ð 'ek el gipde eia` zn

.ea oiey oikxre zepaxwe ,`id

ïúéùmincac :i"yx yxit Ð dpizp zryk

`le dpizp zryk aidic dil `hiyt

,eze` oiny weya cark `dc ,xcpd zryk

zial `a oqipae ,ixyza "ilr inc" :xn` m`e

?xcpd zrya dey did dn rcei in Ð oic

,oic zial `a `edy [dry] epiid dpizp zrye

?df `ed `xaq i`n :dnize .i"yx oeyl

xzei dey didy xnel epl yi dnlc

,eiykr ylg `edy mi`ex ep` m`e ?eiykrn

dey didy i`cea eprci f` Ð xeab did f`e

mi`ex ep`y xg`n ,ycwdd ciqtpe xzei

xne` jkl !zegtd lkl rlq xzei dey didy

di`x mey `l` ,`xaq ef oi`c :wgvi epiax

xne`d" wxt onwl opzc cere .ea yi `xwn

epzi `l Ð xcipd zn :(`,k) "ilwyn

did m`e .miznl minc oi`y itl ,miyxeid

mzd Ð dpizp xza opilf`c ,`xaqn mrhd

eprci ixdy ,`xaq jd xninl jiiy `l

ok m`e ,zegtd lkl rlq eiiga dey didy

?lke lkn miyxeid mixhet ep` dn iptn

.ea yi `xw mey i`ce `l`ìåëé`le oey`x

m`e Ð llka iriay `le iriay llka oey`x

zeny) aizkde ?ok xnel xyt` j`id :xn`z

:xnel yie !"zevn lk`z mini zray" :(bi

,aizk `xw i`da zxkc ,xn`w zxk aeiglc

mein dzxkpe zvngn lke` lk ik" :aizkc

iziin ikd meyn ,"iriayd mei cr oey`xd

,"axra mixyre cg`d mei cr" xnel cenlz
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¯íéøNò úðLe Lîç úðL ,äpîéä ähîìk¯ähîìk ¦§©¨¥¤¨§©¨¥§©¤§¦¦§©¨
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ähîìk íéML úðM äî ,íéML úðMî ïleëa íéãîì§¥¦§¨¦§©¦¦©§©¦¦¦§©¨
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äNòð ,øéîçäì äpnî ähîìk íéML úðL äNò íà ?ïä¥¦¨¨§©¦¦¦§©¨¦¤¨§©§¦©£¤
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ähîìk íéML úðLa¯Lîç úðLî äøeîàä äðL óà ¦§©¦¦¦§©¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥
éaø .øéîçäì ïéáe ì÷äì ïéa ,epnî ähîìk íéøNò úðLe§©¤§¦¦§©¨¦¤¥§¨¥¥§©§¦©¦
íBéå Lãç íéðMä ìò úBøéúé eäéL ãò :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥©¤§§¥©©¨¦Ÿ¤§

.ãçààøîâäðôeî àì éàc ,äðôeî¯Cøôéîì àkéà ¤¨§¤§¦¨§¤¦¨§¦§©
àìc ïéúéðúî àîéì .éáéúk éøéúé "äðL" "äðL" ,ïðéëøôãk¦§¨§¦©¨¨¨¨§¥¥§¦¦¥¨©§¦¦§¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iyily meil)

eøîàpL ïéðòkgxtY gFxR m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl §¦§©¤¤¡©§¦¨©¦§©
rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke xFrA zrxSdåéìâø ãòå BLàøî ©¨©©¨§¦§¨©¨©©¥¨©¤©¥Ÿ§©©§¨

minkg eyxce ,'`Ed xFdh 'ebe odMd ipir d`xn lklàìå ,'BLàø' §¨©§¥¥¥©Ÿ¥¨Ÿ§Ÿ
,ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa BLàøweqtd zpeek oi` ,xnelk Ÿ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

caln eteb lky jka ic `l` ,zrxva mirebp eilbxe ey`x s`y
xedh `ed jkae ,mirebp eidi eilbxe ey`x`ny gqt iabl s` ok m`e .

,ung xeqi` llka mpi` iriayde oey`xd meidy xn`pãeîìz©§
øîBìElk`Y axrA Wcgl mFi xUr drAx`A oW`xA' (gi ai zeny) ©¨¦Ÿ§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§
zSn,'áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãòdxez dzeivy ixd ©Ÿ©¨¤¨§¤§¦©Ÿ¤¨¨¤

.iriay mei seq cre gqt ly oey`x mein zevn zlik` lr yexita
éøö Bðéà ,øîBà éaøCmFIn' weqtdn `l` ,ok yexcl jxev oi` - ©¦¥¥¨¦¦

yexity oeik ,ok cenll yi envr 'iraXd mFi cr oW`xd'ïBLàø' ¨¦Ÿ©©§¦¦¦
epiid weqta xen`dås`ììëa ïBLàøoeylae ,xeqi`d'éòéáL' §¦¦§¨§¦¦

weqtd zpeek.ììëa éòéáLeoi` oikxr oiprl s` iax ixacl ok m`e §¦¦¦§¨
'yng' ixd 'yng oa cr' weqta xn`py oeik `l` ,dey dxifba jxev
cr epiid 'mixyr oa cr' oke ,ziyingd dpyd seq cr epiide ,llka
dxifbd gkn ok zcneld epzpyn ixack `lye ,mixyrd dpyd seq

.dey
:`xnbd zx`anéaø àîéz eléôàepzpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨©¦

dxifba jxev yiy dcen iax s` o`ky oeik ,`iyew o`k oi` ,iaxk
c ,deyéàø÷ éìwLî éìewLxyt`e ,md milewy miweqtd - ©¥§©§¦§¨¥

.mipt ipya myxecláéúk éãkî(e fk `xwie) weqta xn`p ixd - ¦§¦§¦
,'íéðL Lîç ïa ãòå Lãç ïaî',mipy yng seq cr epiid iax ixacle ¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦

ok m`eéì änì '(íéøNò ïa ãòå) Lîç ïaî' ezdazk dnl - ¦¤¨¥§©¤¤§¦¨¨¦
did `l ,'dpy mixyr oa cre mipy yng oan' mcewd weqta dxezd
,'mipy yng oan' micwdl ila 'dpy mixyr oa cre' `l` aezkl dl
dnvr ziyingd dpydy rnyn 'mipy yng oan' dnicwdy jkae
gqta xen`d 'oey`xd mein' iaxly myk ,yngn dlrnlk zaygp

.oey`xd meid z` llekeäì eìwzLéà Ckìéämiweqtdy `vnp - ¦§¨¦§©§§
dey dxifba jxev yi okle ,o`kl e` o`kl myxecl ozipe milewy
.od dhnlk mixyr zpye yng zpyy rixkdl ,epzpyna dxen`d

:lirl d`aedy rxevn iabl dyxcd z` zx`an `xnbdøî øîà̈©©
gxtz gext m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl xn`p ,`ziixaa
eilbx cre ey`xn rbpd xer lk z` zrxvd dzqke xera zrxvd

,'`ed xedh 'ebe odkd ipir d`xn lkl,epyxceBLàø àìå ,'BLàø'Ÿ§ŸŸ
.ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

:`xnbd zxxanïìðîmpi` m` s`e ,llka eilbxe ey`x oi`y oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .`ed xedh ,mirebpàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨

,xnel lkezBLàøc íéðîéqî Bôeâc íéðîéñ éðàLmd mipey - ©¦¦¨¦§¦¦¨¦§Ÿ
xya mewna zrxv oky ,y`xd zrxv ipniqn sebd zrxv ipniq
zrxv] xriy mewna zrxv eli`e ,oal xriya dpniq [sebd zrxv]
dna lelk ey`x oi`y xazqn `linne ,aedv xriya dpniq [y`xd

k z` zrxvd dzqke' weqtd xn`ye .'rbpd xer làîéà úéòaéà- ¦¨¥¥¨
(my) weqta xn`py itl `ed mrhdy ,xnel lkez dvxz m`eìëì'§¨

,'ïäkä éðéò äàøîzngn y`xd irbp z` ze`xl leki odkd oi`e ©§¥¥¥©Ÿ¥
,rav`l rav` oiay mewna lbxd irbp z` `le ,ea yiy xriyd
milbxde y`xd eidiy weqtd zpeek oi` i`ce okle ,mixzqen mdy

.llka
:dpyna epipyíéðMä ìò úBøéúé eäiL ãò ,øîBà øæòìà éaø'©¦¤§¨¨¥©¤§§¥©©¨¦

.'ãçà íBéå LãBç¤§¤¨
:xfrl` iax ly enrh xe`iaa `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaa,ïàk øîàð ,øîBà øæòìà éaøoeyl oikxra,'äìòîì' ©¦¤§¨¨¥¤¡©¨§©§¨
,'dlrne dpW miXW oAn' (f fk `xwie) xn`py,ïläì øîàðåiabl ¦¤¦¦¨¨¨©§¨§¤¡©§©¨

mzgRWnl mza` zial iel ipA z` cwR' (eh b xacna) miield oipn§Ÿ¤§¥¥¦§¥£Ÿ¨§¦§§Ÿ¨
oAn xkf lMäìòîå Lãçdlrne' dey dxifb miyxece ,'mcwtY ¨¨¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¦§§¥

,'dlrne,ïläl äîweqtd zpeek ,miield oipn iablíBéå LãBç ïaî ©§©¨¦¤¤§
,ãçà'dlrne' ,oey`xd ycegd xnbp xaky epiid 'yceg oa' ixdy ¤¨

,ipyd ycega cg` mei xak qpkpy epiidïàk óàbloeyl ,oikxr ia ©¨
dxeza xen`d mipyd oipn lr siqedl d`a 'dlrne'LãBç (ïaî)'¦¤¤

,'ãçà íBéå.cg` meie ycege miyy oa didiy epiide §¤¨
:`xnbd zl`eyàîéàåoikxra oicd `diy xn`z `nye -íúä ék §¥¨¦¨¨

,miield oipna ,my enk -àîBé ãç ,íúä äîlr sqep myy enk - ¨¨¨©¨
,cg` mei wx ycegdïàk óàwx siqepàîBé ãç,mipyd miyy lr ©¨©¨

.meie yceg siqedl yiy oipne
:`xnbd daiynéðäà éàî äåL äøéæb ,ïk íàdxifbd dlired dn - ¦¥§¥¨¨¨©©£¥

dey dxifbd `ll s` ixde ,miield oipnl oikxr oic z` dncnd dey
i`ce `l` .'dlrne' oeyl mvrn cg` mei siqedl yiy mircei epiid

.cg` meie yceg siqedl dey dxifbd d`a
mitqep mipic `xnbd d`ian ,oikxra zexen`d mipya oecipd ab`

:mipy oipnl mikiiydíéLã÷a äøeîàä 'äðL' ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¨¨¨£¨§¨¨¦
oke ,cinzd oaxwa 'dpW ipA miUaM' (b gk xacna) oebk ,zepaxwa§¨¦§¥¨¨

äîBç éøò ézáa äøeîàä 'äðL',dneg ztwen xira zia xkend - ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨
`xwie) xn`py ,ezxiknl dpey`xd dpyd jeza wx ezectl lekiy
xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e' (l dk§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦

oke .'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW`ézL' £¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§¥
äfeçà äãNaL 'íéðLdze` le`bl i`yx epi` dfeg` dcy xkend - ¨¦¤¦§¥£¨

ipW xRqnA' (eh weqt my) xn`py ,mipy izy exariy cr dpewdn§¦§©§¥
py miax herine ,miax oeyl `ed 'ipy'e ,'Kl xMni z`Eaz.miLL'å §Ÿ¦§¨¨§¥

,éøáò ãáòaL 'íéðL`k zeny) xn`py ,iytegl mdixg`l `veiy ¨¦¤§¤¤¦§¦
.'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WW' (aïëåmipyLexn`p ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¥¤

Lå ïaaexn`p'úòì úòî' ïlek ,úaa,dryl dryne meil mein - ©¥§¤©©¨¥¥§¥
xacd aygp dry dze`e jix`z eze` aey ribiy xg`l wxy
dniizqdy aygp ixyz yceg ribiyky mixne` oi`e ,dpy dxary
dpy dxar `l m` s` ,dipyd dpyd dligzne dpey`xd dpyd

.ynn dpy xearzy jxev yi `l` ,dnily
`ziixaa mi`aend mipecipd lkay micnel okidn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'zrl zrn' mipya jxev yiäøeîàä äðL'¨¨¨£¨
ïìðî ,'íéLã÷a:`xnbd zx`an .zrl zrn `idyàçà áø øîà §¨¨¦§¨¨¨©©£¨

'BúðL ïa Nák' ,àø÷ øîà ,á÷òé øa(e ai `xwie),`diy rnyne ©©£Ÿ¨©§¨¤¤¤§¨
oa yakdàìå ,BlL BúðLdpy oa,íìBò ïéðî ìLef dzid m`y §¨¤§Ÿ¤¦§©¨

xg` ok m` ,ixyz yceg ribd `l oiicry epiide ,mler oipn ly dpy
m` ,ely ezpyl dxezd zpeeky oeik j` ,'dpy oa'k epic ixyz yceg
onfn zrl zrn dnily dpy envr eilr dxar `ly onf lk ok

.'dpy oa'k epic ,clepy
:zx`ane `xnbd dkiynn'äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL'`id ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨

,'zrl zrn'áéúëc(hk dk my),'Bøkîî úðL íz ãò'dpy rnyne ¦§¦©Ÿ§©¦§¨
onf itl.íìBò ïéðîì äðL àìå ,BlL Bøkîî¦§¨¤§Ÿ¨¨§¦§©¨

'äfeçà äãNaL íéðL ézL',zrl zrn od s`áéúëc(eh weqt my) §¥¨¦¤¦§¥£¨¦§¦
,'Cì økîé úàeáz éðL øtñîa','ipy' xn`py oeik ,dyw dxe`kle §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨

`a `l` .'ze`eaz' aezkl dxezd dkxved recn ,miizpy epiide
y cnll weqtdíãàL íéîòtdcyd z` dpewdìL ìëBàL §¨¦¤¨¨¥¨Ÿ

,íéðL ézLa úBàeázd`ln `idyk oqipa dcyd z` el xkny oebk §¦§¥¨¦
oqipae aey drxf ixyzae ,dpey`x d`eaz lk`e dxvwe ,d`eaz
xdin oqipae ,drxfe xfg dipyd dpy ly ixyzae ,dipy d`eaz lk`
epi` ,dzectl xkend `ayky `vnp ,dxiknd jix`z mcew dxvewl
lek`l witqd dpewdy s` lr ,miizpy `l` mipyd oeaygn rxbn
od el` miizpyy xn`p m` wx jiiy df oice .ze`eaz yely df onfa
ixyzae ,zg` dpy dxary aygp xak ixyza m` la` ,zrl zrn
yly lek`l witqi `l ,dipy dpy dniizqdy aygp dixg`y

.ze`eaz
'éøáò ãáòaL LL',zrl zrn od ixdáéúëc(a `k zeny)LL' ¥¤§¤¤¦§¦¦§¦¥

,'úéòéáMáe ãáòé íéðLrnyneãBáòé énð úéòéáMác ïéðîéæ- ¨¦©£Ÿ©§¦¦¦§¦§©§¦¦©¦©£
ceari ziriayd dpya s`y mipte` mpyicarl xknpy oebk ,

mlerd oipnl ziriayd dpyd dribdy xg` s`y ,dpy rvn`a
.zrl zrn mipy yy eniizqd `l oiicry oeik ,caer `ed oiicr

`ziixaa exn`y dn :`xnbd zxxanúòî ïlek ,úaaLå ïaaLå'§¤©¥§¤©©¨¥¥
àúëìéä éàîì ,'úòìdfa d`ian .ef dkld dxn`p dn oiprl - §¥§©¦§§¨
:mixe`ia ipy `xnbdïéëøòì ,áø øîà ìãéb áø øîàjxr oiprl - ¨©©¦©¨©©©£¨¦
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oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

åéìâø ãòå åùàøî øîàðù ïéðòëey`x `le Ð ey`xn :onwl yxtnck ,ol `hiytc Ð

.llkaáøòá ùãçì íéøùòå ãçàä íåé ãò øîåì ãåîìú,llka oey`x mei `nl` Ð

,`xwc ditiqn Ð llka inp iriaye ,"zevn elk`z axra" :`xwc `yixa aizkck

."axra" :aizkckéàø÷ éì÷ùî éìå÷ùiax ly eyxcn itl ,zeyxcnd od oilewy Ð

,dlrnlk orixkdl yie dhnlk orixkdl yi

dide mipy yng oa cre ycg oan" :aizkck

ixd Ð llka cre "cr" :opixn`e ,'ebe "jkxr

yng oan m`e" :aizk xcde .dhnlk yng oa

mixyr oa cre mipy"yng oan" iaxle ,'ebe "

oey`xd mein xn`dc ,llka yng oae

.dlrnlk yng zpy ixd Ð llka oey`xd

drxkd ol dnw `l dey dxfb e`l i` ,jkld

.`kidléì äîì åú ùîç ïáîded ikd Ð

jkxr dide dpy mixyr oa cre :azkinl dil

.'ebe jkxr dide dpy miyy oa cre ,'ebeéðàù
ïéðîéñåùàøã ïéðîéñî åôåâãrbp ipniqc Ð

rbpae ,aedv xriya oecip xriy mewnay

.oeiqtae oal xriya oecip xya mewnayìëì
äàøîiptn y`xa ze`xl leki epi`e Ð

.rav`l rav` oia lbxae ,xriydøîàðå
ïìäìoldl dn ,"dlrne ycg" :miel iab Ð

,"dlrne ycg oan" aizkck ,cg` meie ycg

ycg o`k s` Ð xg`d ycg da qpkp xakc

.cg` meieàîåé ãç íúä äî"dlrn" dn Ð

s` ,`nei cg `l` ied `l ycg iab aizkc

cg `l` ied `l mipy iab `kdc "dlrn"

.`neiéì éðäà éàî äåù äøæâdxfb `la Ð

"dlrne" `dc ,opira `nei cgc `prci dey

.aizkíéùã÷á äøåîàä äðùxacna) oebk Ð

."dpy ipa miyak" (gkäãùáù íéðù éúù
äæåçàepi` dfeg` dcy xkendy (`edy) Ð

cia mipy izy `dzy cr le`bl i`yx

ipy xtqna" :(dk `xwie) aizkc ,gweld

.mizy mipy herine ,"jl xkni ze`eaz

úááùå ïááùå,zaae oaa mixen`d mipy Ð

.edl yxtn onwleúòì úòîmei eze` Ð

xza opilf` `le ,d`ad dpyl dry dze`e

.`zy dil aeygip ixyz ihn ikc ,mler oipn

úåàåáú éðùze`eaz ipy "ipy" aizkc oeik Ð

il dnl "ze`eaz" ,rnyna?cnln `l`

,lk`i mipy izy oze`a `vniy d`eaz lky

d`iln oqipa el exkn m` oebk .yly elit`e

oqipa mipy izy cr dpl`bi `le Ð dnw

lk`y ixd Ð xvwe mcw m`e ,mei eze`a

mipy aeygi xken dpctiyke .ze`eaz yly

mipy xyr eid m` ,laeid cr dxkny mein

dxkny `vnp Ð mipn dxyra dxkn `ede

dcizr dzid laeia ixdy ,dpna dpy lkl

ozep eiykr dcet `edyk ,jkld .xefgl

lk` dfe ,mixzepd mipy dpnyl mipn dpny

.mipy izya mipn dnk zeey ze`eaz yly

ixyzn ,mler oipn xza opilf` ded eli`e

ded `le ,dil wixt ded zxg`d dpya d`ad

.ze`eaz izy `l` lik`ïéëøòìoipn xza miyye mixyre yng zpya opilf` `lc Ð

.mlerïôåã àöåéã ïé÷øôìeixcp Ð dpy dxyr mizy oa :(a,dn) dcp zkqna Ð

mizy za ,oiwcap dixcp Ð dxyr zg` za .oiniiw eixcp Ð dxyr yly oa ,oiwcap

zrn edlekc `kd xn`we .my epipy zae oa zepy daxd oke .oiniiw dixcp Ð dxyr

.eclepy zrláø øîàä.(a,fn) dcp zkqna mzd Ðïé÷øéô äìåëá àúëìäÐ

.zrl zrn "otec `vei"cïôåã àöåéì øîà àì àîòè éàîinp dil `xiaqe li`ed Ð

.zrl zrn mzdêì øîàmiycwc dpy jpdc `inec .edl ipzw `l `kd ikd elit` Ð

.opaxc edlek Ð otec `veic mipy edpde ,`ziixe`a iaizkc ,ipzw ixar carce
øëæáù
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éàåxryd iptn y`xa ze`xl leki epi`e Ð odkd ipir d`xn lkl `ni` zira

jiiy `l eleka gxtc rnyn `kd :xn`z m`e .rav`l rav` oia lbxae

oa ozp iax ,mzd `ki`c .jk rnyn `l (a,hn migaf) "onewn edfi`"ae ,lbxa

,micbaa zgabe zgxw xn`p ?dxedh `idy micbaa dgixtl oipn :xn` qenleha`

dgxt oldl dn ,mc`a zgabe zgxw xn`pe

.xedh eleka dgxt o`k s` Ð xedh eleka

,"eilbx cre ey`xn" :aizkc ?olpn mzde

Ð lbxa yexit ,xedh jtd elek oldl dn

.xedh jtd elek ,ey`xa :yexit ,o`k s`

silic ,lbxa xity jiiy dgixtc [rnyn]

.lbxn y`xåéåãôåÐ dlrne ycg oan

ik ,edep`vn `le df `xwn xg` epytge

yixc `nye ."dctz ycg oan eiecte" :m`

:rnync ,"ycg oan eiecte" aizkcn :ikd

."ycg oa" aizk `lcn ,dlrne ycg oan

åúðùdywd Ð mler ly ezpy `le ely

?`xw il dnl :opgl` axd oa l`eny axd

j`id ikd `niz `l i`c !`xaqn dil wetiz

m`y ?dpyd y`xl oixyk oicinz `vnp

y`x qpkpyk cin ,dpyd y`x mcew clep

dpy oa yak ep`e ,`ed mipy izy oa dpyd

y`x mei clep `ed m`e .oicinzl opira

:miyxtn yie !`ed onf xqegn Ð dpyd

mein m` ik ezpy oipn oiligzn ep` oi`c

'd iptl" :xeka iab opixn`ck ,d`vxd

dpyd y`x) opixn`e ,"dpya dpy eplk`z

Ð d`vxd mein `l` oipen ep` oi`c (a,e

opixn` `lc ,ok epi`e .`kd opixn` inp ikd

oiprl la` ,xg`z la oiprl m` ik df oic

ipy wxta opixn` `dc .`l Ð eipy oiipn

.miycwa zelqet zeryc (a,dk) migafc

,ezpy znlyd [meia] yak hgy m` :yexit

witqd `le ,ezcilc zrl zrn ribdy mcew

zryl zrl zrn xary cr mcd wexfl

d`vxd xg` dia opilf` i`e .leqt Ð ezcil

oa `ed mlerl ixdy ,df oic `vnz `l Ð

dcild xg` opilf`c dpin rny `l` .ezpy

xne`e .dizkecl `iyew `xcd ok m` ,ynn

ekxhvi`) xityc :l`eny epiax axd ixen

`l ikd e`l i`c ,[`xw jixhvi`] (i`xw ixz

wxta onwl `zi`ck ,zrl zrn dia opixn`

.(`,`l) `xzaøôñîáze`eaz ipy

izya ze`eaz yly lke` mc`y minrt

i`dn opiyxc ikid :xn`z m`e Ð mipy

itl ,ze`eaz rax` `ni`e ?ikd `xw

rnyn "ze`eaz"e ,mipy rnyn "ipy"y

yixcc :xnel yie !rax` o`k ixd Ð mipy

dil dede ,ze`eaz ipy rnync ,"xtqn"n

yi zg` d`eazy rnyn ,"d`eaz" azknl

oipen ep` elit`y :wgvi epiaxl dywe .oiicr

izya ze`eaz yly `vnp mlerd zepyl

dcy ixyza ipya el xkny oebk ,mipy

mipy ly ixyz `aiyky ,zexit d`iln

ith gikyc :xnel yie !lel`a dryze mixyrn eizexit xak xvw Ð mi`ad

z`ixal oipen ep`yn xzei ,zrl zrn oipen ep`y mipy izya ze`eaz dyly

.mler

úéòéáùáåopirny `l `dc :aeh mei oa wgvi epiax axd dywd Ð ceari inp

x`y ly zrl zrn la` ,dpexg` dpy ly zrl zrn `l` `kdn

epiax el aiyde !dpy iaiyg dpyd y`x iptly mei miylyc `ni` ?olpn mipy

,mipy x`yl oicd `ede ,dpexg` dpy` ol ilb "ziriayae" `xwc :xi`n oa l`eny

`inec ,zrl zrn eda opilf`c.iaizkc jpdc
oikxrl
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BLàø ,"åéìâø ãòå BLàøî" :øîàpL ïéðòk¯àìå §¦§¨¤¤¡©¥Ÿ§©©§¨Ÿ§Ÿ
åéìâø ,ììëa BLàø¯:øîBì ãeîìz ?ììëa åéìâø àìå Ÿ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨©§©

:øîBà éaø ."áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò"©¨¤¨§¤§¦©Ÿ¤¨¤¤©¦¥
éøö Bðéà"ïBLàø" ,C¯"éòéáL" ,ììëa ïBLàøå¯ ¥¨¦¦§¦¦§¨§¦¦

!ììëa éòéáLe¯éìwLî éìBwL ,éaø àîéz eléôà §¦¦¦§¨£¦¥¨©¦©¥§©§¦
,"íéðL Lîç ïa ãòå Lãç ïaî" :áéúk éãkî ,éàø÷§¨¥¦§¥§¦¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦
Ckìéä ?éì änì "íéøNò ïa ãòå Lîç ïaî" ez¦¤¨¥§©¤¤§¦¨¨¦¦§¨

BLàø :øî øîà .eäì eìwzLéà¯,ììëa BLàø àìå ¦§©©§¨©¨Ÿ§ŸŸ¦§¨
åéìâø¯?ïìðî .ììëa åéìâø àìå¯:àîéà úéòaéà ©§¨§Ÿ©§¨¦§¨§¨©¦¨¥¥¨

:àîéà úéòaéà ;BLàøc íéðîéqî Bôeâc íéðîéñ éðàL̈¥¦¨¦§¦¦¨¦§Ÿ¦¨¥¥¨
."ïäkä éðéò äàøî ìëì"eäéL ãò :øîBà øæòéìà éaø" §¨©§¥¥¥©Ÿ¥©¦¡¦¤¤¥©¤§

øæòéìà éaø ,àéðz ."ãçà íBéå LãBç íéðMä ìò úBøéúé§¥©©¨¦¤§¤¨©§¨©¦¡¦¤¤
,"äìòîå Lãç" ïläì øîàðå "äìòîì" ïàk øîàð :øîBà¥¤¡©¨§©§¨§¤¡©§©¨Ÿ¤¨©§¨

ãçà íBéå LãBç ïaî ïläl äî¯íBéå LãBç ïaî ïàk óà ©§©¨¦¤¤§¤¨©¨¦¤¤§
.ãçà¯àîBé ãç íúä äî ,íúä ék :àîéàå¯ïàk óà ¤¨§¥¨¦¨¨©¨¨©¨©¨

!àîBé ãç¯:ïðaø eðz .éðäà éàî äåL äøéæb ,ïk íà ©¨¦¥§¥¨¨¨©©£¥¨©¨©
,äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL ,íéLã÷a äøeîàä äðL̈¨¨£¨§¨¨¦¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨
,éøáò ãáòaL íéðL LLå ,äfeçà äãNaL íéðL ézL§¥¨¦¤¦§¥£¨§¥¨¦¤§¤¤¦§¦

úaaLå ïaaL ïëå¯äøeîàä äðL .úòì úòî ïlek §¥¤©¥§¤©©¨¥¥§¥¨¨¨£¨
:àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà ?ïìðî ,íéLã÷a§¨¨¦§¨©¨©©©¨©©£Ÿ¨©§¨

"BúðL ïa Nák"¯.íìBò ïéðî ìL àìå BlL BúðL ¤¤¤§¨§¨¤§Ÿ¤¦§©¨
äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL¯íz ãò" :áéúëc ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨¦§¦©Ÿ

.íìBò ïéðîì äðL àìå BlL Bøkîî ,"Bøkîî úðL§©¦§¨¦§¨¤§Ÿ¨¨§¦§©¨
äfeçà äãNaL íéðL ézL¯éðL øtñîa" :áéúëc §¥¨¦¤¦§¥£¨¦§¦§¦§©§¥

ìL ìëBà íãàL íéîòt ,"Cì økîé úàeáúúBàeáz L §Ÿ¦§¨¨§¨¦¤¨¨¥¨§
éøáò ãáòaL LL .íéðL ézLa¯íéðL LL" :áéúëc ¦§¥¨¦¥¤§¤¤¦§¦¦§¦¥¨¦

ïaaLå .ãBáòé éîð úéòéáMác ïéðîéæ ,"úéòéáMáe ãáòé©£Ÿ©§¦¦¦§¦§©§¦¦©¦©£§¤©¥
éàîì ,úòì úòî ïlek úaaLåáø øîà ?àúëìéä §¤©©¨¥¥¨¥§©¦§§¨£©©

ïé÷øôì :øîà óñBé áø .ïéëøòì :áø øîà ìcéb¦¥£©©©£¨¦©¥£©§¦§¦
?eúéâìt éî :óñBé áøì ééaà déì øîà ."ïôBc àöBé"c§¥¤£©¥©©¥§©¥¦¨§¦
.àãç øîà àeäå ,àãç éøîà àðà ,àì :déì øîà̈©¥¨¨¨£©¦£¨§£©£¨
ïàî ,éâéìt Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä©¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨§¦¦©
:áø øîàäå ?"ïôBc àöBé"ì øîà àì ïéëøòì øîàc§¨©©£¨¦¨¨©§¥¤§¨¨©©
ïàîì àlàå !úòì úòî à÷øét dleëa àúëìéä¦§§¨§¨¦§¨¥¥¨¥§¤¨§©

,ïéëøòì øîàc?"ïôBc àöBé"ì øîà àì àîòè éàî §¨©©£¨¦©©§¨¨¨©§¥¤
¯àéîecðäcðä äî ,Cðä óà ,àáéúëc C.àáéúëc C¯ §¨§¨©©¨¨¦§¦¨©¨¨¦§¦¨

?Cãéàåéà,"úaaLå ïaaL" éàä ,àáéúëc Czòc à÷ìñ §¦¨¦¨§¨©§¨¦§¦¨©¤©¥§¤©©
øëæáù"

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

ערכין.  פרק רביעי - השג יד דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iyily meil)

eøîàpL ïéðòkgxtY gFxR m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl §¦§©¤¤¡©§¦¨©¦§©
rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke xFrA zrxSdåéìâø ãòå BLàøî ©¨©©¨§¦§¨©¨©©¥¨©¤©¥Ÿ§©©§¨

minkg eyxce ,'`Ed xFdh 'ebe odMd ipir d`xn lklàìå ,'BLàø' §¨©§¥¥¥©Ÿ¥¨Ÿ§Ÿ
,ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa BLàøweqtd zpeek oi` ,xnelk Ÿ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

caln eteb lky jka ic `l` ,zrxva mirebp eilbxe ey`x s`y
xedh `ed jkae ,mirebp eidi eilbxe ey`x`ny gqt iabl s` ok m`e .

,ung xeqi` llka mpi` iriayde oey`xd meidy xn`pãeîìz©§
øîBìElk`Y axrA Wcgl mFi xUr drAx`A oW`xA' (gi ai zeny) ©¨¦Ÿ§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§
zSn,'áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãòdxez dzeivy ixd ©Ÿ©¨¤¨§¤§¦©Ÿ¤¨¨¤

.iriay mei seq cre gqt ly oey`x mein zevn zlik` lr yexita
éøö Bðéà ,øîBà éaøCmFIn' weqtdn `l` ,ok yexcl jxev oi` - ©¦¥¥¨¦¦

yexity oeik ,ok cenll yi envr 'iraXd mFi cr oW`xd'ïBLàø' ¨¦Ÿ©©§¦¦¦
epiid weqta xen`dås`ììëa ïBLàøoeylae ,xeqi`d'éòéáL' §¦¦§¨§¦¦

weqtd zpeek.ììëa éòéáLeoi` oikxr oiprl s` iax ixacl ok m`e §¦¦¦§¨
'yng' ixd 'yng oa cr' weqta xn`py oeik `l` ,dey dxifba jxev
cr epiid 'mixyr oa cr' oke ,ziyingd dpyd seq cr epiide ,llka
dxifbd gkn ok zcneld epzpyn ixack `lye ,mixyrd dpyd seq

.dey
:`xnbd zx`anéaø àîéz eléôàepzpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨©¦

dxifba jxev yiy dcen iax s` o`ky oeik ,`iyew o`k oi` ,iaxk
c ,deyéàø÷ éìwLî éìewLxyt`e ,md milewy miweqtd - ©¥§©§¦§¨¥

.mipt ipya myxecláéúk éãkî(e fk `xwie) weqta xn`p ixd - ¦§¦§¦
,'íéðL Lîç ïa ãòå Lãç ïaî',mipy yng seq cr epiid iax ixacle ¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦

ok m`eéì änì '(íéøNò ïa ãòå) Lîç ïaî' ezdazk dnl - ¦¤¨¥§©¤¤§¦¨¨¦
did `l ,'dpy mixyr oa cre mipy yng oan' mcewd weqta dxezd
,'mipy yng oan' micwdl ila 'dpy mixyr oa cre' `l` aezkl dl
dnvr ziyingd dpydy rnyn 'mipy yng oan' dnicwdy jkae
gqta xen`d 'oey`xd mein' iaxly myk ,yngn dlrnlk zaygp

.oey`xd meid z` llekeäì eìwzLéà Ckìéämiweqtdy `vnp - ¦§¨¦§©§§
dey dxifba jxev yi okle ,o`kl e` o`kl myxecl ozipe milewy
.od dhnlk mixyr zpye yng zpyy rixkdl ,epzpyna dxen`d

:lirl d`aedy rxevn iabl dyxcd z` zx`an `xnbdøî øîà̈©©
gxtz gext m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl xn`p ,`ziixaa
eilbx cre ey`xn rbpd xer lk z` zrxvd dzqke xera zrxvd

,'`ed xedh 'ebe odkd ipir d`xn lkl,epyxceBLàø àìå ,'BLàø'Ÿ§ŸŸ
.ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

:`xnbd zxxanïìðîmpi` m` s`e ,llka eilbxe ey`x oi`y oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .`ed xedh ,mirebpàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨

,xnel lkezBLàøc íéðîéqî Bôeâc íéðîéñ éðàLmd mipey - ©¦¦¨¦§¦¦¨¦§Ÿ
xya mewna zrxv oky ,y`xd zrxv ipniqn sebd zrxv ipniq
zrxv] xriy mewna zrxv eli`e ,oal xriya dpniq [sebd zrxv]
dna lelk ey`x oi`y xazqn `linne ,aedv xriya dpniq [y`xd

k z` zrxvd dzqke' weqtd xn`ye .'rbpd xer làîéà úéòaéà- ¦¨¥¥¨
(my) weqta xn`py itl `ed mrhdy ,xnel lkez dvxz m`eìëì'§¨

,'ïäkä éðéò äàøîzngn y`xd irbp z` ze`xl leki odkd oi`e ©§¥¥¥©Ÿ¥
,rav`l rav` oiay mewna lbxd irbp z` `le ,ea yiy xriyd
milbxde y`xd eidiy weqtd zpeek oi` i`ce okle ,mixzqen mdy

.llka
:dpyna epipyíéðMä ìò úBøéúé eäiL ãò ,øîBà øæòìà éaø'©¦¤§¨¨¥©¤§§¥©©¨¦

.'ãçà íBéå LãBç¤§¤¨
:xfrl` iax ly enrh xe`iaa `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaa,ïàk øîàð ,øîBà øæòìà éaøoeyl oikxra,'äìòîì' ©¦¤§¨¨¥¤¡©¨§©§¨
,'dlrne dpW miXW oAn' (f fk `xwie) xn`py,ïläì øîàðåiabl ¦¤¦¦¨¨¨©§¨§¤¡©§©¨

mzgRWnl mza` zial iel ipA z` cwR' (eh b xacna) miield oipn§Ÿ¤§¥¥¦§¥£Ÿ¨§¦§§Ÿ¨
oAn xkf lMäìòîå Lãçdlrne' dey dxifb miyxece ,'mcwtY ¨¨¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¦§§¥

,'dlrne,ïläl äîweqtd zpeek ,miield oipn iablíBéå LãBç ïaî ©§©¨¦¤¤§
,ãçà'dlrne' ,oey`xd ycegd xnbp xaky epiid 'yceg oa' ixdy ¤¨

,ipyd ycega cg` mei xak qpkpy epiidïàk óàbloeyl ,oikxr ia ©¨
dxeza xen`d mipyd oipn lr siqedl d`a 'dlrne'LãBç (ïaî)'¦¤¤

,'ãçà íBéå.cg` meie ycege miyy oa didiy epiide §¤¨
:`xnbd zl`eyàîéàåoikxra oicd `diy xn`z `nye -íúä ék §¥¨¦¨¨

,miield oipna ,my enk -àîBé ãç ,íúä äîlr sqep myy enk - ¨¨¨©¨
,cg` mei wx ycegdïàk óàwx siqepàîBé ãç,mipyd miyy lr ©¨©¨

.meie yceg siqedl yiy oipne
:`xnbd daiynéðäà éàî äåL äøéæb ,ïk íàdxifbd dlired dn - ¦¥§¥¨¨¨©©£¥

dey dxifbd `ll s` ixde ,miield oipnl oikxr oic z` dncnd dey
i`ce `l` .'dlrne' oeyl mvrn cg` mei siqedl yiy mircei epiid

.cg` meie yceg siqedl dey dxifbd d`a
mitqep mipic `xnbd d`ian ,oikxra zexen`d mipya oecipd ab`

:mipy oipnl mikiiydíéLã÷a äøeîàä 'äðL' ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¨¨¨£¨§¨¨¦
oke ,cinzd oaxwa 'dpW ipA miUaM' (b gk xacna) oebk ,zepaxwa§¨¦§¥¨¨

äîBç éøò ézáa äøeîàä 'äðL',dneg ztwen xira zia xkend - ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨
`xwie) xn`py ,ezxiknl dpey`xd dpyd jeza wx ezectl lekiy
xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e' (l dk§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦

oke .'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW`ézL' £¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§¥
äfeçà äãNaL 'íéðLdze` le`bl i`yx epi` dfeg` dcy xkend - ¨¦¤¦§¥£¨

ipW xRqnA' (eh weqt my) xn`py ,mipy izy exariy cr dpewdn§¦§©§¥
py miax herine ,miax oeyl `ed 'ipy'e ,'Kl xMni z`Eaz.miLL'å §Ÿ¦§¨¨§¥

,éøáò ãáòaL 'íéðL`k zeny) xn`py ,iytegl mdixg`l `veiy ¨¦¤§¤¤¦§¦
.'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WW' (aïëåmipyLexn`p ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¥¤

Lå ïaaexn`p'úòì úòî' ïlek ,úaa,dryl dryne meil mein - ©¥§¤©©¨¥¥§¥
xacd aygp dry dze`e jix`z eze` aey ribiy xg`l wxy
dniizqdy aygp ixyz yceg ribiyky mixne` oi`e ,dpy dxary
dpy dxar `l m` s` ,dipyd dpyd dligzne dpey`xd dpyd

.ynn dpy xearzy jxev yi `l` ,dnily
`ziixaa mi`aend mipecipd lkay micnel okidn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'zrl zrn' mipya jxev yiäøeîàä äðL'¨¨¨£¨
ïìðî ,'íéLã÷a:`xnbd zx`an .zrl zrn `idyàçà áø øîà §¨¨¦§¨¨¨©©£¨

'BúðL ïa Nák' ,àø÷ øîà ,á÷òé øa(e ai `xwie),`diy rnyne ©©£Ÿ¨©§¨¤¤¤§¨
oa yakdàìå ,BlL BúðLdpy oa,íìBò ïéðî ìLef dzid m`y §¨¤§Ÿ¤¦§©¨

xg` ok m` ,ixyz yceg ribd `l oiicry epiide ,mler oipn ly dpy
m` ,ely ezpyl dxezd zpeeky oeik j` ,'dpy oa'k epic ixyz yceg
onfn zrl zrn dnily dpy envr eilr dxar `ly onf lk ok

.'dpy oa'k epic ,clepy
:zx`ane `xnbd dkiynn'äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL'`id ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨

,'zrl zrn'áéúëc(hk dk my),'Bøkîî úðL íz ãò'dpy rnyne ¦§¦©Ÿ§©¦§¨
onf itl.íìBò ïéðîì äðL àìå ,BlL Bøkîî¦§¨¤§Ÿ¨¨§¦§©¨

'äfeçà äãNaL íéðL ézL',zrl zrn od s`áéúëc(eh weqt my) §¥¨¦¤¦§¥£¨¦§¦
,'Cì økîé úàeáz éðL øtñîa','ipy' xn`py oeik ,dyw dxe`kle §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨

`a `l` .'ze`eaz' aezkl dxezd dkxved recn ,miizpy epiide
y cnll weqtdíãàL íéîòtdcyd z` dpewdìL ìëBàL §¨¦¤¨¨¥¨Ÿ

,íéðL ézLa úBàeázd`ln `idyk oqipa dcyd z` el xkny oebk §¦§¥¨¦
oqipae aey drxf ixyzae ,dpey`x d`eaz lk`e dxvwe ,d`eaz
xdin oqipae ,drxfe xfg dipyd dpy ly ixyzae ,dipy d`eaz lk`
epi` ,dzectl xkend `ayky `vnp ,dxiknd jix`z mcew dxvewl
lek`l witqd dpewdy s` lr ,miizpy `l` mipyd oeaygn rxbn
od el` miizpyy xn`p m` wx jiiy df oice .ze`eaz yely df onfa
ixyzae ,zg` dpy dxary aygp xak ixyza m` la` ,zrl zrn
yly lek`l witqi `l ,dipy dpy dniizqdy aygp dixg`y

.ze`eaz
'éøáò ãáòaL LL',zrl zrn od ixdáéúëc(a `k zeny)LL' ¥¤§¤¤¦§¦¦§¦¥

,'úéòéáMáe ãáòé íéðLrnyneãBáòé énð úéòéáMác ïéðîéæ- ¨¦©£Ÿ©§¦¦¦§¦§©§¦¦©¦©£
ceari ziriayd dpya s`y mipte` mpyicarl xknpy oebk ,

mlerd oipnl ziriayd dpyd dribdy xg` s`y ,dpy rvn`a
.zrl zrn mipy yy eniizqd `l oiicry oeik ,caer `ed oiicr

`ziixaa exn`y dn :`xnbd zxxanúòî ïlek ,úaaLå ïaaLå'§¤©¥§¤©©¨¥¥
àúëìéä éàîì ,'úòìdfa d`ian .ef dkld dxn`p dn oiprl - §¥§©¦§§¨
:mixe`ia ipy `xnbdïéëøòì ,áø øîà ìãéb áø øîàjxr oiprl - ¨©©¦©¨©©©£¨¦
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oikxr(iriax meil)

oeyl ixddéì éòaéî 'äá÷paLå øëfaL'oeylk ,xnel el did - ¤©¨¨§¤©§¥¨¦¨¥¥
mipicl dpeekdy gken 'zaaye oaay' oeyln eli`e .dxezd

.'za'e 'oa' oeyl ehwp my ,otec `vei wxta mixen`d
zl`ey .dawpde xkfd ikxra dxezd mrh z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbdàðL éàîedpey dna -àîéé÷ àð÷féî éëc ,äá÷ð ©§¨§¥¨§¦¦©§¨¨§¨
àzìézàcner dkxr dlrne miyy za ziyrpe dpiwfn `idyky - ©¦§¨

dkxr miyy za cr mixyr za ixdy ,mcewd dkxrn yily lr
.milwy dxyr dkxr dlrne miyy zae ,milwy miylyàðL éàîe©§¨

àzìézà éà÷ àìc ,øëædlrne miyy oa dyrpe oiwfn `edyky - ¨¨§Ÿ¨¥©¦§¨
cr mixyr oan ixdy ,mcewd ekxrn yilyn zegt lr cner ekxr
xyr dyng ekxr dlrne miyy oae ,milwy miyng ekxr miyy oa

.milwy
:`xnbd daiynéLðéà éøîà ,äi÷æç øîàmc`d ipa milibx - ¨©¦§¦¨¨§¦¦§¥

,xnel'àúéáa àîéñ ,àúéáa àzáñ .àúéáa àçàt ,àúéáa àáñ'¨¨§¥¨¨¨§¥¨©§¨§¥¨¦¨§¥¨
epi` owf oky .ziaa xve` ,ziaa dpwfyk ,ziaa xay ,ziaa owfyk -¤¤
dleki dpwf eli`e ,ziad ipa lr `yn `l` epi`e dk`ln lk dyer
zcixi oikxr oiprl jk meyne ,dzepwfa s` dk`ln zeyrle gexhl

.dpwfd jxr zcixin dlecb owfd jxr

ãé âùä êìò ïøãä

éìò éì÷ùî øîåàä ¯ éùéîç ÷øô
,ycwdl envr z` aiign mc`y mipey miaeiga oecl jiynn df wxt
oia ,xg` mc` jxra e` envr jxra aiigzny 'oikxr' oeyla oia
aiignyk oke ,mieqn utg e` mieqn mc` inca aiigzny ,'minc'a

.mieqn xa` e` mieqn mc` ly elwyna envr

äðùî
cg` lwyna e` ,mc` ly elwyna envr z` aiigna dpc epizpyn

:eixa`n'éìò éì÷Lî' øîBàäieey z` ycwdl ozil ip` aiig - ¨¥¦§¨¦¨©
,ilwyníà ,Bì÷Lî ïúBða aiigzd,óñkelwyn ozepíàå .óñk ¥¦§¨¦¤¤¤¤§¦
,áäæa elwyn ozep.áäæeäNòîdidàéèîøé ìL dnàa,dy` my - ¨¨¨¨©£¤§¦¨¤¦§©§¨

íéìLeøéì äúìòå ,'éìò éza ì÷Lî' äøîàL,dxcp z` mlyl ¤¨§¨¦§©¦¦¨©§¨§¨¦¨©¦
.áäæ dì÷Lî äì÷Lå§¨§¨¦§¨¨¨¨

vr aiignd ly epic z` zx`an dpynd:mieqn xa` lwyna en
xne`d,'éìò éãé ì÷Lî',dlwyn z` mixryn cvikäãeäé éaø ¦§©¨¦¨©©¦§¨

íéî úéáç àlîî ,øîBà,dzty crdñéðëîejezl eci z` qipkn - ¥§©¥¨¦©¦©§¦¨
ziagdB÷étøî ãòdf ici lre ,etizk cr xnelk ,igyd zia cr - ©©§¥

,eci gtp xeriya ziagdn min mi`veiåjk xg`ì÷BLdkizgøNaî §¥¦§©
,íéãéâå úBîöòå øBîç,mc` xyal elwyna dey xeng xyay itl £©£¨§¦¦

lwyn oi`y oeik ,mc`d ly ecia yiy itk micibe zenvr mb sxvne
,micibde zenvrd lwynl dey xyadïúBðåxengd xya z` §¥

dëBúì,ziagd jezl -àlîúzL ãòxya xeriye ,aey ziagd §¨©¤¦§©¥
aiige ,eci ly gtpd edf ,aey `lnzzy ick ziagl qipkdy xengd

.ycwdl df lwyn ozil
:wlegd zrc z` dpynd d`ianøLôà Càéä éëå ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥§¦¥¨¤§¨

,úBîöò ãâðk úBîöòå øNa ãâðk øNa ïéeëìoiekl xyt` i` ixde §©¥¨¨§¤¤¨¨§£¨§¤¤£¨
.mc`d ci xeriy enk wiecn eizenvre xengd xya lwyn didiy

ì äéeàø àéä änk ãiä úà ïéîL ,àlà,ìB÷L`ney ef oi`y s` ¤¨¨¦¤©¨©¨¦§¨¦§
.ycwdl ozepe ,zwiecn

àøîâ
m`e ,sqk sqk m` ,elwyn ozep ilr ilwyn xne`d' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'adf adf,'áäæ áäæ íà ,óñk óñk íà' éàî©¦¤¤¤¤¦¨¨¨¨
:`xnbd zx`an .adfa ozep izne sqka elwyn ozep izn ,xnelk

,äãeäé áø øîàm`Løéta elwyn oziy,óñka ozep.óñkm`e ¨©©§¨¥©¤¤¤¤
Løéta oziy,áäæa ozep.áäæ ¥©¨¨¨¨

:`xnbd ddnzàèéLtdfa dycig dne ,xcpy itk zzl mc`d lry §¦¨

:`xnbd zvxzn .dpynd,ïì òîLî à÷ àäcLøéôc àîòèmrh - ¨¨©§©¨©£¨§¥©
,excpa ok yxity zngn wx `ed adfa e` sqka eaeigàäm` j` - ¨

eäc ìëa déLôð øèt ,Løét àìoziy dn lka excpn envr xhet - Ÿ¥©¨©©§¥§¨§
`ed df oice .xzeia lef xaca elit`e ,elwyn xeriyakixac,äaçø §©§¨

àøôek éì÷úc àøúàa ,äaçø øîàclewyl mibdepy mewna - §¨©©§¨§©§¨§¨§¦§¨
,'ilr ilwyn' xn`e ,ztfàøôeëa eléôà déLôð øètleki - ¨©©§¥£¦§§¨

.elwyn xeriya ztf zpizpa s` xhtidl
df oic s` :`xnbd dywn,àèéLtxac lka envr z` xehtl lekiy §¦¨

aiigzi xac dfi`a hxit `l ixdy ,lwypd:`xnbd zvxzn .àìŸ
àëéøömewna `l` ,df oic eprinydl dagx jxved `l -àkéàc §¦¨§¦¨

ìééëc àkéàå ì÷úcyie ,ezxikn zra ztfd z` lweyy in yiy - §¨©§¦¨§¨¦
,exkene ilka ecceny inàîéúc eäî,xnel xeaq iziid -ïåék ©§¥¨¥¨
àì ,éì÷z àì eäleëc,lwyna exkenl mibdep mlek oi`y oeik - §§Ÿ¨§¦Ÿ

,elweyl mibdep mleky xac zzl eilr `l` ,ea xhtp epi`à÷̈
,ïì òîLî.excpn ea xhtdl leki ,eze` milweyy yiy oeiky ©§©¨

:df oipra ztqep `xnin `xnbd d`ianàøúàa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©§¨
ékîL éì÷úc,milva lewyl mibdepy mewna -eléôà déLôð øèt §¨§¦©§¥¨©©§¥£¦

ékîLamilva zpizpa elit` excpn envr z` xehtl leki - §©§¥
.elwyna

:`xnbd dywnàèéLt:`xnbd zvxzn .oicd `ed oky,àëéøö àì §¦¨Ÿ§¦¨
`l`c,mewn eze`aéì÷Lc øúamilvad z` milweyy xg`l - §¨©§¨§¦

,dpewd mliyy dn itlàúìz éøz eãLe` mipy el mitiqen - ¨§¥§¨¨
.milva dylyì÷Lî úøBz ìéèa ,àîéúc eäîmilvad oi` - ©§¥¨¨¥©¦§¨

,mdilr mitiqen mzliwy xg`ly oeik ,lwypd xack miaygpà÷̈
,ïì òîLî,lwypd xack mpic ,dliwya `ed gwnd xwiry oeiky ©§©¨

.excpn mda xhtdl lekie
:dpyna epipy'åëå àéèîøé ìL änàa äNòîiza lwyn dxn`y ©£¤§¦¨¤¦§©§¨

:`xnbd dywn .adf dlwyn dlwye milyexil dzlre ilräNòî©£¤
øBzñìmcew dnvr dpynd dxn`y oicd z` xzeq df dyrn ixd - ¦§

,adf e` sqk elwyn aiigzny yxit m` wxy x`azd `yixay ,okl
eli`e ,lwynay xac lka xhtdl leki z`f `lel j` ,mda aiig
,adf dza lwyn z` `iazy dyxit `ly s`y gken df dyrnn

.adfa ez`iad
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçdpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kíàåxcepd,àeä áeLç íãà §¦¨¨¨
Løét àìc áb ìò óà,elwyn z` ozi dnn yxit `ly s` -éôì ©©©§Ÿ¥©§¦

ïðéøîà BãBák,exyere eceak itl zzl eze` miaiign -ådgiked §¨§¦©§
,dpynd z`f,éìò éza ì÷Lî äøîàL àéèîøé ìL dnàa äNòî©£¤§¦¨¤¦§©§¨¤¨§¨¦§©¦¦¨©

,áäæ dì÷Lî äðúðå ,äeì÷Lå ,íéìLeøéì äúìòådzidy oeik §¨§¨¦¨©¦§¨§¨§¨§¨¦§¨¨¨¨
.zexiyra zblten

:eznew xeriyk ycwdl aiigznd mc` ly epic z` zx`an `xnbd
ótëð BðéàL èéáøL ïúBð ,'éìò éúîB÷' øîBàä ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨¥¨¦¨©¥©§¦¤¥¦§¨

oeyly oeik ,ettekl xyt` i`y dfk iaerae ,edaeb xeriya dHn©¥
newa envrn cenrl lekiy xac dzernyn 'dnew'jixv epi` j` ,ez

,envrn cnery oeik ,xzei wc `ed m` s` `l` ,eteb iaera `diy
xn` m` j` .ea xhtpótëpä èéáøL ïúBð ,'éìò éúîB÷ àìî'- §Ÿ¨¦¨©¥©§¦©¦§¨

xne`yky oeik ,envrn cner epi`y jk lk wc dHn s` ozil leki©¥
dnec `diy `l j` ,edaeb xeriya wx df `diy ezpeek 'iznew `ln'

.stkp epi`y jka eznewl
:`xnbd dywn,éáéúéîxne`d ,`ziixaa epipy,'éìò éúîB÷'e` ¥¦¥¨¦¨©

xn`y,'éìò éúîB÷ àìî'mipte`d ipya,ótëð BðéàL èéáøL ïúBð §Ÿ¨¦¨©¥©§¦¤¥¦§¨
hiaxy ozep 'ilr iznew `ln' xn` m`y dcedi ax ixack `lye

:`xnbd zvxzn .stkpdàeä,dcedi ax -øîàc`ln' xne`dy §¨©
xaeq ,stkp hiaxy zpizpa s` xhtp 'ilr iznew,àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨

àøéúé àðMéì ÷ééãcenk ,xcepd ly dxizid epeyl z` wiicny - §¨¦¦§¨§¥¨
siqed `l` 'iznew' mzq xn` `ly oeik o`k s`e ,oldl x`eaiy
jka mb eznewl deyd xac df `di `ly ezpeek ,'iznew `ln' xn`e
stkpd hiaxy s`e ,edaebl dnec wx `l` ,stkp epi`e dar `edy
miwlegd zrck `id mdipia dwlig `ly `ziixad eli`e .df llka
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קמז oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äéì éòáéî äá÷ðáùå øëæáùxkf m`" :(fk `xwie) oikxra aizkc ,`xwc `pyilk Ð

.opipz zae oa dilek otec `vei la` .zae oa aizk `le ,"dawp m`àðù éàîåÐ

,lwy miyly dcli jxrc ,`zliz` `niiw miyy lr xzei `pwfn ik dawpc ,oikxra

.milwy zxyr dpwf jxreøëæ àðù éàîå,`zliz` i`w `l miyy lr xar ikc Ð

clic ,cli jxra `zlizn ith owf jxr xivac

milwy xyr dyng owfe milwy miyng?
àçàô`pyil .`ynl `l` epi`y ,xay =

,dixre mexr oeyl ,opiqxb "`ggt" :`pixg`

ly mebxza ,gigt Ð "mexr"l opinbxznc

.(fh l`wfgi) mi`iapàîéñdlekiy .oenhn =

.dzepwfa dk`ln zeyrle gexhl

ãé âùä êìò ïøãä

äðùîàéèîøé .éìò éì÷ùî øîåàämy Ð

.dy`déìò éãé ì÷ùîlwey `ed j`id Ð?
!lwin dvex m`e ,ciakn dvex m`àìîî

äñéðëîå íéî úéáç.ekezl Ðå÷éôøî ãòÐ

oi`vei dqipknyke .`"liyii`* oixewy ,liv`

.dxiqg z`vnp d`ivenyke ,mindì÷åùå
øåîç øùálwynk xeng xya lwyny Ð

zenvre oicib xya eze`a eidie .mc` xya

zenvr lwyn oi`y itl ,cia yiy dn itl

cr dkezl ozepe .xya lwynl dey micibe

,eci xeriyk gtp `ki` `zydc ,`lnzzy

.ozi lwyn eze` itkeàøîâìëá äéùôð
åäã.lewyi lewyl dvex `edy dn lk Ð

àøôåëá.ztf =éëîù.milva =àøúàá
àøôåë éì÷úã.lwyna ztf mixkenyÐéãù
àúìú éøú.oixkend jxck Ðäéì ìéèá

ì÷ùî.lwyna oixknp oi`y `vnpe Ð

øåúñì äùòîsqk sqk m` :`yix ipzw Ð

`l i`c opireny`l `z`wc `pniwe`e ,'ek

dn`a ipz xcde .edc lka diytp xht yixt

,ilr mzq iza lwyn :dxn`y ,`ihnxi ly

.adfa dzlwyeéúîå÷,eznewk rnyn Ð

yxit m` .ettekl lkei `ly ar hiaxy ozepe

.adf Ð adf m`e ,sqk Ð sqkéúîå÷ àìîÐ

`le ,eznew daeb zcnl `l` oiekzp `l

.iaerläãåäé áø.`aiwr iaxk xn`c Ðàìå
øåáä úàz` xkn `l ziad z` xkend Ð

xea .zecd z` e` day xead`la dxitga Ð

.oipaa Ð zece ,milzk oipaêéøöåxken Ð

xea eze`l da jlil gweld on jxc el gwil

.xiiy `le el xkn rwxwd lk ixdy ,zece

.xken dti oira ,xken :dil `xiaqcåðéà
êéøöxiiy jxce ,xken drx oira xkenc Ð

.elåì øîàù ïîæáip` zia" :gwell xken Ð

jixv oi`y Ð "zece xea el`n ueg jl xken

jxc el gwil,iyextl jixv `lc oeik ,`nl` .

ziad llka zece xea oi` inp `nzqn `dc

,xn`w `zlin iiethl i`ce Ð yxite

oeik ,inp `kd .envrl xiiyny ericedle

xn`we ,iznew daeb inp rnyn "iznew"c

ricedle ,`z` `zlin iiethl `nl` "`ln"

.daebd zcnl `l` ezrc oi`yéìò éãîåòÐ

`l e` eznew hiaxy rnyn ied in?
éáçø
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oikxrl
jiiy][mcewd cenrlïéëøòì?zrl zrn opirac olpn oikxra :xn`z m`e Ð

`l` ycg oa jxrp epi`c ikid ikc ,ycg oan dil opitlic :wgvi epiax yxite

inp ikd Ð mlerd ycg xza opilf`c xninl jiiy `lc ,mly ycg el yi ok m`

.mixyr oae yng oa x`y lkl

ãé âùä êìò ïøãä

øîåàä.ilr ilwynå÷éôøîZyxit

`"liiy` oixewy liv` :i"yx

ipz `xnba `ziixaa ixdy ,d`xp `le .frla

,`"liiy` `edy xyt` i`e ,liv`d cr

exbgi `le" :(a,gi) migafc ipy wxta `zi`c

`l ,drif mewna mixbeg eid `ly Ð "rfia

mdiliv`n dlrnl `le mdipznn dhnl

.mdici [iliv` cbpk `l`] (iliv` zgz `le)

my ,daxc` Ð `"liiy` `edc zxn` i`e

`edc wgvi epiax yxit jkl !drif mewn `ed

migafae (`,fl) zegpnae ,`"cew oixewy

.izkx`d (`,hi)

øúáãm`e Ð `zlz ixz ecy ilwyc

inp mewn lka :xn`z

`aaa gkenck ,lwynd on xzei oikixrn eid

,(a,gt) "dpitqd z` xkend" wxt `xza

yie ?lwyn zxez dlhac jzrc `wlq ikide

ilwyc `xz`a `kdc :yexit ikdc xnel

`wlq jkld ,rxkd on xzei izliz ixz ecy

.oickn xzei ozepy oeik ,dlhac jzrcàåä
o`n `ziixa :dniz Ð 'ek `aiwr iaxk xn`c

`l o`k crc !opax `le `aiwr iax `l ?dipz

,xken dti oira xken xaq xnc `l` ibilt

jxcd xiiye ,xken drx oira xken xaq xne

la` .oeyl xezid opaxl jixv epi`e ,envrl

opax ecen mlerl Ð jixv xezidy `kid

?diinxz o`nk `ziixa ok m`e ,ipdnc

àéòáéàlk yxtl yi Ð edn icner edl

ikde ,"xnel `vnz m`"a zeirad

dvexy opixn` in ,edn "icner" :eyexit

`nlc e` ,stkp epi`y hiaxy oziy xnel

it lr s`e ,opira cenrl lekiy hiaxy

xnel `vnz m` ,edn "iagx" ?stkpy

,(stkpy) hiaxy [ozep "ecnr"a] (cenrc)

eagxc ,ynn eagxk opira in ?edn "eagx"a

stek epi` eznew stekyk ,setkl leki epi`

.dtitk `la hiaxy rnyn inp ikd Ð eagx

,eagexk jex` hiaxy xnel dvex `nlc e`

xnel `vnz m`e .stkpy it lr s`e

?edn "izaiyi" ,setk hiaxy ozep "eagex"a

(dkitd) `la xnel dvexy opixn` in

cre iy`xn ayei ip`y enk ,xnelk ,[dtitk]

ixdy ,rnyn setk hiaxy `nlic e` .ilbx

xnel `vnz m`e ?setk `ed ayei `edyk

`edy iptn ,setk hiaxy rnyn "ezaiyi"c

dvex opixn` in ?edn "eiaer" ,ayeie setk

iaerk ar [`l`] (`la) ,dtitk `la xnel

`nlic e` .setk epi` eiaer ixdy ,eznew

it lr s`e ,xn`w eiaer `lnk lecb hiaxy

"eiaer"ac xnel `vnz m`e ?setk `edy

opixn` in ?edn "etiwd" ,dtitka rnyn

are ,eteb lk siwny cr hiaxy xnel dvexy

ezaiyi mewn cre ey`xn xnel dvexy opixn` in :"ezaiyi" lr yxit opgl` epiaxe ?edc lk elit`e ,xn`w etiwny xac `nlic e` .eztitkn xefgl leki epi`y jk lk

znew wifgiy hiaxyd oziy xnel dvexy opixn` in ?edn "izaiyi" :miyxtn yie .eilbx cre ey`xn ayei `edy enk ,xn`w eteb lk `nlic e` ,eteb ivg `edy ,xn`w

?xn`w ezaiyi mewn wifgny hiaxy `nlic e` ,ezcinr znew `lnk `le ,ezaiyi
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oikxr(iriax meil)

inca aiigzd m` :zwtzqne `xnbd dkiynn,'BaçBø'xn`y §
,'ilr iagex',eäîezpeeky e` ,ezenk agx hiaxyl ezpeek m`d ©

.xcepd ly eagex zcink ekxe`y hiaxyl,eäî 'BúáéLé'm`d §¦¨©
ayei `edyk eznew jxe`k `diy ,stkp epi`y hiaxyl ezpeek
,stkpd hiaxyl ezpeeky e` ,[cner `edyk eznewn dzegt `idy]

.ayei `edyk setk envr `edy enk,eäî 'BéáBò'ezpeek m`d §©
ezpeeky e` ,stkp epi` eteb iaery enk ,stkp epi`y hiaxyl

.stkp `edy s`e ,eteb iaerk ekxe`y hiaxyl,eäî 'Bôéwéä'm`d ¤¥©
dar hiaxyl ezpeeky e` ,eteb swidk ekxe`y stkp hiaxyl ezpeek

:`xnbd zxne` .etwidke÷éz`ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥
.ehytp

:dpyna epipy,'åëå éìò éãé ì÷Lîziag `lnn xne` dcedi iax ¦§©¨¦¨©
d`ian `xnbd .'eke oiekl xyt` j`id ike ,iqei iax xn` ,'eke min

:df oipra `ziixa,ïðaø eðzxne`déãé ì÷Lî''ilråxne`dì÷Lî' ¨©¨¨¦§©¨¦§¦§©
ãia ñéðëîe ,íéî àlîîe úéáç àéáî ,øîBà äãeäé éaø ,'éìò éìâø©§¦¨©©¦§¨¥¥¦¨¦§©¥©¦©§¦©¨

ìévàä ãò,eigy zia cr -,ìâøáeziagl dqipknäaekøàä ãò- ©¨©¦¨¤¤©¨©§¨
,elbx e` eci ly gtpd xeriyk min ziagdn mi`vei jkae ,jxad cr

øBîç øNa ì÷BLåmrúBîöòå íéãéb,eayãò dëBúì ïúBðå §¥§©£¦¦©£¨§¥§¨©
,àlîúzLozepe ,elbx e` eci gtpl dey xengd xyay `vnpe ¤¦§©¥

.xengd xya lwynk ycwdl,øácì äéàø ïéàL ét ìò óàåxyay §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi ,mc`d xyak lwey xengøácì øëæ,di`x zvw -øîàpLiabl ¥¤©¨¨¤¤¡©

(k bk l`wfgi) miiebdéaø Bì øîà .'íøNa íéøBîç øNa øLà'£¤§©£¦§¨¨¨©©¦
ïéeëì øLôà Càéä ,éñBéd xeriy `diyøNaweica xengd lyãâðk ¥¥¨¤§¨§©¥¨¨§¤¤

d xeriyøNae ,mc`d ly,íéãéb ãâðk íéãébe,úBîöò ãâðk úBîöò ¨¨¦¦§¤¤¦¦£¨§¤¤£¨
.ynn mipeekn eidiy wcwcl xyt` i` ixde,äãeäé éaø Bì øîà̈©©¦§¨

ïéãîBà.wcwecn xacd oi`y s` ,z`fãò ,éñBé éaø Bì øîà §¦¨©©¦¥©
ïéãîBàL,mc`d cil dnec `diy xengd xya z`ãiä úà ecBîé ¤§¦¨¤©¨

oeik ,weica xeriyd df oi`y s`e ,lewyl die`x `id dnk ,dnvr
:`xnbd zx`an .weica xryl xyt` i` jixacl s`yåeli`éaø §©¦

äãeäémewn lkn ,weica xeriyd z` oiekl xyt` i`y s` ,xaeq §¨
øLôàc änk,wcwclïðéãáòici lr eccniy xn` okle ,ok miyer - ©¨§¤§¨¨§¦©

.xeng xyae min ly ziag
.'lbx'e 'ci' ly xeriyd oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbd

:`ziixaa epipyìévàä ãò ,ãia.igyd zia cr -eäðéîøedywe - ©¨©¨©¦§¦§
eipaE oxd` Evgxe' (hi l zeny) dxeza xn`p ,zxg` `ziixan jk lr§¨£©£Ÿ¨¨

,`ziixaa epipye ,'mdilbx z`e mdici z` EPOníéìâøå íéãé Lecé÷ ¦¤¤§¥¤§¤©§¥¤¦¨©¦§©§©¦
Lc÷namzvigxa dyrp,÷øtä ãòcid sk xeaig mewn cr epiide ©¦§¨©©¤¤

cr `le ,rexfd cr wx `id dxeza dxen`d 'ci' oeyly gkene ,rexfl
:`xnbd zvxzn .igyd ziaàúééøBàc,dxeza xen`d ci xeriy - §©§¨

wx `ed,÷øtä ãòla`ì øçà Clä ,íéøãða,íãà éða ïBLipae ©©¤¤¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨
.igyd zia cr rexfd lkl 'ci' mi`xew mc`

:dywne `xnbd dkiynnå'ci' ikàúééøBàãepiidàäå ,÷øtä ãò §§©§¨©©¤¤§¨
áéúëc ,ïéléôz éab(g e mixac)lr zF`l mYxWwE'éác àðúå ,'Eãé ©¥§¦¦¦§¦§©§¨§©¨¤§¨¨§¥

úéøBaé÷ Bæ 'Eãé' ,äMðîhrn ,ciay deabd xyad mewn epiide - §©¤¨§¦¦
dpekn dfd wlgd s`y gkene ,oilitz migipn myy ,igyd zia ixg`

le ,'ci' mya dxeza.rexfd cr ,cid sk wx `
sk wx epiid 'ci' dxezd oeylay dxn`y dnn da zxfeg `xnbd

:xg` ote`a zvxzne ,ciddlek úéøBaé÷ ,àúééøBàcoeyl llka §©§¨¦¦¨
e ,zxeaiwd mewna ziyrp oilitz zgpd okle ,'ci'øçà Clä ,íéøãða¦§¨¦©¥©©

ì,íãà éða ïBL.igyd zia cr cid lwyna aiig okleåeli`Lecé÷ §§¥¨¨§¦
,Lc÷na íéìâøå íéãé,rexfl cid sk xeaig mewn cr wx dyrpy ¨©¦§©§©¦©¦§¨
dì éøéîb àúëìéämici miycwn jky ,`id ipiqn dynl dkld - ¦§§¨§¦¦¨

.ycwna
epipy .`ziixaa xen`d 'lbx'd xeriy z` dzr zxxan `xnbd

:`ziixaaäaekøàä ãò ìâøa:`xnbd dywn .jxad cr -,eäðéîøe ¨¤¤©¨©§¨§¦§
il bgY milbx WlW' (ci bk zeny) weqta xn`p ,`ziixaa epipy¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦

oeylne ,'dpXA'íéìâø'zelrl lekiy in wxy (.c dbibg) eyxc ©¨¨§¨¦
,lbxl zelrl aiig eilbxa,ïéa÷ éìòáì èøtsk dkzgpy in epiide §¨§©£¥©¦

,lbxd skl jxad oiay wlgd `edy ,'wey'd el xiizyde elbx

lk lre .jk jldne ,elbx z` my gipdl leaiw zia ,'aw' dyery
aygp df wlg el xqgy iny ,lbxd sk wx epiid 'lbx'y gken mipt
eli`e ,jxad cry wlgd el xiizypy s`e ,'lbx' el oi`y ink

.jxad cr epiid 'lbx'y x`ean lirl `ziixaa
:`xnbd zvxznì øçà Clä ,íéøãða,íãà éða ïBLmc` ipa oeylae ¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨

zzl jixv elbx lwyn xcepd okle ,jxad cr ,weyd s` epiid 'lbx'
ilra okle ,lbxd sk wx epiid 'lbx' dxezd oeyla eli`e .df xeriy

.lbxl dilrn mixeht ,lbx sk mdl oi`y oiaw
:dywne `xnbd dkiynnïéa÷ éìòáì èøt ,àúééøBàãeozip m`d - §©§¨§¨§©£¥©¦

aygp ,weyd el xiizype elbx sk dkzgpy in s` dxezd ony xnel
,lbx el oi`y inkáéúëc ,äöéìç éab àäådvlge' (h dk mixac) §¨©¥£¦¨¦§¦§¨§¨

lrn Flrpàðúå ,'Bìâøm`y ,(.`w zenai) dpyna epipye -äöìç ©£¥©©§§¨¨¨§¨
ähîìe äaekøàä ïîz` my lrpe ,jxad on dhnl elbx dkzgpy - ¦¨©§¨§©¨

,el dvlge ,elrp,äøLk dúöéìçm` ,elbx sk dkzgpy s`y gkene £¦¨¨§¥¨
lbxl dilr iabl recne ,'elbx'k dxezd z`f daiygn weyd x`yp
.xeht ,weyd el xiizypy s` ,elbx sk dkzgp m`y `ziixad dxn`

e ,lbxd sk epiid dxeza dxen`d 'lbx' zn`a :`xnbd zvxznéðàL©¦
íúäoeik ,dvilg iabl xacd dpey -,'Bìâø ìòî' àø÷ øîàcoeyle ¨¨§¨©§¨¥©©§

weyd epiide ,'lbx'dn dlrnly wlgd z` s` zeaxl d`a 'lrn'
.dvilg zevn miiwl ozip ea s`y ,lbxd sk lrn `edy

:`xnbd dywnéëä éàiabl yexita dxezd dzaixy ,jk m` - ¦¨¦
,'elbxn dlrnl'y dn s` dvilgénð äaekøàäî äìòîìm` s` - §©§¨¥¨©§¨©¦

dxiyk dzvilg `dz ,'jxi'd wx dxiizype ,jxad lrn elbx dkzgp
vlg m`y x`ean (my) dpyna eli`e ,my,daekx`dn dlrnl el d

dxezd dzaix :`xnbd zvxzn .dleqt dzvilg'ìòî'dn - ¥©
lbxd sk lrn `edy 'wey'd epiide ,lbxdn dlrnl cin `vnpy

,[dxeza 'lbx' dpeknd `edy],'ìòîc ìòî' àìå`idy jxid epiide §Ÿ¥©§¥©
.'lbx'dn dlrnl `edy ,weydn dlrnl

dpéî òîL ,àtt áø øîàc ,el` mipicn cenll yi -éàä ¨©©¨¨§©¦¨©
àøéåzñéàepiide ,'`xiezqi`' dpeknd ,weyd zgzy ef mvry - ¦§©¦¨
,leqxwdúéçð àòøà ãòmvr oi`e ,ynn ux`d cr zklede zcxei - ©©§¨¨¦

,ux`d oial dpia dwiqtnd ztqep÷éñt ÷ñôéî Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¦
oial dpia dwiqtnd ztqep mvr yiy xnel jzrca dlrz m`y -

,ux`d'ìòî' àøéåzñéà déì äåädpeknd mvrdy `vnp - £¨¥¦§©¦¨¥©
'`xiezqi`',dvilg oiprl dxezd dze` dzaixe ,'lbx'd lrn `id

åeli`à÷L`ed 'wey'd -,'ìòîc ìòî'oeike .ea dliren dvilg oi`e §¨¨¥©§¥©
`id '`xiezqi`'dy gken ,dxiyk 'wey'a dvilgy dpyna x`eany

.ynn lbxd seqa
:ef di`x dgec iy` ax÷éñt ÷ñôéî àîéz eléôà ,øîà éMà áø©©¦¨©£¦¥¨¦§¨¨¦

oial '`xiezqi`'d oia dwiqtnd ztqep mvr yiy okzi zn`a -
c oeik ,'lbx'k cgi zenvrd izy zeaygp mewn lkne ,ux`dìk̈

éîc àòøëk ,àòøk éãäáczepekn ,lbxd sk daebay zenvrd lk - §©£¥©§¨§©§¨¨¥
dxezd eze` dzaixe ,lbxd 'lrn'k aygp odilrny weyde ,'lbx'

.dvilg oiprl

äðùî
,eci lwyn z` ycwdl xcepd oic x`azd (`"r) zncewd dpyna

xne`d :eci inca envr aiignd oic z` zx`an epizpyneéãé éîc'§¥¨¦
BúBà ïéîL ,'éìò,weya xknpd carkãéa äåL àeä änkmr cgi - ¨©¨¦©¨¨¤§¨

,eciådey `ed dnk,ãé àìaepzepe ,eci inc `ed mdipiay yxtdde §§Ÿ¨
.ycwdl

oic :zxne`e dpynd zniiqn,äæ`ed,ïéëøòaî íéøãða øîBç ¤¤¦§¨¦¦©£¨¦
,epizpyna x`eank ,dieey z` mlyl aiig eci inc z` xcepdy
xen`d 'jxr' oi`y oeik ,melk aiig epi` 'ilr ici jxr' xne`d eli`e

.cg` xa` `le ,mly mc` jixrna `l` dxeza

àøîâ
:`xnbd zxxan .'eze` oiny ,ilr ici inc' :dpyna epipyéëéä¥¦

déì ïðéîééL:`xnbd zx`an .eieey z` miny cvik -,àáø øîà ¨§¦©¥¨©¨¨
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oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åäî éìò éáçøjex` hiaxy rnyn ied e` ,iznbec agex hiaxy rnyn ied in Ð

iagx zcnkåäî éôé÷éä ?`nlic e` ,etwid zcnk jex`e stkp hiaxy aidi in Ð

azinl ira etiwdk ar hiaxy?.ewizìéöà.wtxn Ðäáåëøàä ãòo`kne Ð

.jxi `l` ,lbx ied `l dlrnle÷øôä ãò"ci" `nl` .rexfde skd xeaig mewn Ð

aizk "ci" `dc ,wxtd cr `l` ied `l

!`xwaíãà éðá ïåùì.liv`d cr ci iexw Ð

àøåáé÷,rexfd daeba ,frla o"ecxa* Ð

.hrn liv`d on wegxíéìâømilbx yly" Ð

."dpyaïéá÷ éìòáì èøôelbx jzgpy in Ð

lawn aw wwege ,eweyl jenq oey`x wxta

oixewe ,dkezl ewey ozepe ,oizizk

.lbx el oi`c ,di`xd on xehty .`"vpwy`**

oey`x wxt cr `l` lbx ixwin `l `nl`

!`"liaw*** oixewyäöìçjzgpy inl Ð

Ð dhnle daekx`d on zvw ea xiizype ,lbx

ied daekx`d cr ,`nl` .dxiyk dzvilg

!di`xa aiigile ,lbxåìâø ìòî:rnyn Ð

.daekx`d cr wey epiidc ,elbx lry dn

äðéî òîùdaekx`d cr wey aiyg `lcn Ð

.lrnc lrnàøéåúñéà éàä,`"liaw*** Ð

oeilr wxt `l` da oi`y .zigp `rx` cr

,wxt da oi` dhnl la` ,weyd mr dxagnd

jzrc `wlq i`c .`ed lbxd sk mvrn `l`

.'ek `xiezqi` dil ded Ð wiqt inp dhnl

äðùîïéëøòáî íéøãðá øîåç äæeli`c Ð

"ilr ilbx jxr ,ilr ici jxr" :oikxra xn`

xaca xn` ok m` `l` ,melk xn` `l Ð

.da dielz dnypdyàøîâïé÷æð ìù ãîåà
el rhiwy mc` oicne`y enk Ðeci exiag

dnk ,weya xknpd cark eze` oiny Ð

.eiykr dti `ed dnke ,okl mcew dti did

àåä àìéæ àøáâ íúä.eci drhwp xaky Ð

dnk dzr oicne`y ,einc zligz elit`e

`l` oineyip oi` Ð okl mcew dti did

.lflefn eze` oi`ex ixdy ,lefaàøáâ àëä
àåä àçéáùjixve ,zenily eici izyy Ð

,einc yicwiy eiykr dti `ed dnk meyl

.eici ekzgi m` dti `ed dnkeúçà åãé
à÷éñô êãéàå åäéð éàîdnl ,xnelk Ð

zxg`dy Ð zg` ecia dk`ln dyer `ed

!oiwfp ly cne` epiid ,drehwúáúëåî åãé
ïåùàø åáøìdk`ln da dyri `ly Ð

.`giay `xabk opiniiy `zydc ,ipy eaxl

ïé÷æð ìù ãîåà åäåãîàea lagy Ð

`ed dnke dti did dnk edecn`e ,exiag

.dtiîã øîàåéìò éikxr" :xn` `le Ð

`l e` diniiyinl ez irain ,"ilr?àðãîåà
äøùò éáãmeyip "ilr inc" xne`dy Ð

:(`,a) oixcdpqc `nw wxt opzck ,dxyra

.oda `veik mc`e ,odke dryz zerwxwd

zelifb :opzck ,dylya oiwfp ly cne`e

.dylya zelage
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ì÷åùåepiaxl dnize Ð `lnzzy cr dkezl ozepe zenvre micib xeng xya

xya cer ozep i`n` ,eci lwyn cbpk xeng xya xak lwyc oeik :opgl`

xya ozpyk xeng oicib xya lweyc :eyexit ikdc el d`xp dide ?ziaga xeng

,ziagd `lnzzy cr xyad mind jezl mcew ozepe .`lnzzy cr mind jezl

mya iz`vn ip`e .eci cbpk lwey jk xg`e

xg`e `xwirn lwey hwp `wec :wgvi epiax

itl ,`l Ð `xwirn qipkn la` ,qipkn jk

xzei eze` miciakne xyaa mirlap mindy

`iige envr `yep igy ,mc`d cin i`cn

oilweyy xnel `ed wgece .`zinn lilw

lweyy ,jzgp `ed m` cid cbpk xeng xya

.ixnbl sebl xaegn didyn xzeiíéìâø
ikid :opgl` epiax dywd Ð oiaw ilral hxt

?`xiezqi`d cr ixw "lbx"c `kdn rnyn

oryil leki epi`y Ð `nrh epiid `nlice

.daekx`d cr "lbx" inp zixw elit`e ,eilr

(`,b) `nw wxt dbibga inp opihrnn `w ike

oryile jlil leki epi`y iptn ,`neqe xbig

ipy `ki` dbibga mzdc :uxize !lwn ila

`neqe xbig yixc `cgc ,"milbx"n zeyxc

mey `la oryile jlil oileki opi`y mrhn

yixc `cgae .lbx mdl yiy it lr s` ,xac

el oi`y mrhn ,oiaw ilral hxt Ð "milbx"

.lbx

äöìçon hrn xiizype lbxd dkzgpy Ð

,dxiyk dzvilg dhnle daekx`d

(`,bw) zenaia ixdy ,`xidp `le .i"yx oeyl

Ð elbx dktdpy inl dvlg elit`c xn`

ixiinc ,yxtl jixv jkl !dleqt dzvilg

m`y ,lrpnd ly zerevxd ixywn `kd

iedc ,dxyk Ð dhnle daekx`dn oxyw

m` la` ."elbx lrn elrp dvlge" xity

df oi`c ,dleqt ezvilg Ð dlrnl oxyw

."elbx lrn"íúäÐ `ed `lif `xab

zligz elit`e ,eci drhwp xaky :i"yxit

okl mcew [dti did dnk dzr] oicne`y einc

eze` oi`ex ixdy ,lefa `l` oiny oi` Ð

:df yexit lr wgvi epiaxl dywe .lflefn

xcepa xn` `pngx `d ?xcepn `py i`n

ozil el yiy ,"eytp oeict ozpe" :(`k zeny)

aezkd xn`y oiwifp iab inp ikd Ð einc lk

i`n :dyw cere !mlyn einc lk Ð meyl

,jd epiid `wiqt jci`e :onwl xn`c `id

ci `l` el oi`y enk card ci oinyy :yexit

cne`c jd epiid Ð zwqtp zxg`de ,zg`

`dc ,oiwifp ly epiid e`l ,daxc` .oiwifp ly

,miig ly eiey ickn zegt opiniiy oiwifp

`kd la` .q`np `ed eci drhwpyk ixdy

lkn Ð dwqtp zg` ecic ab lr s` ,car iab

,mlyn oiny ep` zg` eci zk`ln` mewn

ikdc wgvi epiaxl d`xpe !`ed giay `xabe

`lif `xab mzd inc in iia` el xn` :eyexit

`ed eci drhwpyk ixdy ,oiwfp iab `ed

yi jkitle ,xywpe ci el didyn xzei q`np

Ð xcep iab `kd la` .leflfd itl meyl el

,zenily eici izy ixdy ,`ed giay `xab

eze` oinye ,eiieyn zegt eze` oiny jklid

.(xg`) zeklnl azken eci dzidy enkåà
dywde .i"yx yxitck ,dyxta iaizk mipdk dxyrc meyn .oda `veik mc`e ,odke 'ek zerwxwd :(`,eh) oixcdpqc `nw wxta `ipzck Ð dxyr iac cne` ip`y `nlic

odilr oitiqen lewy oic zia oi`e ,oic zia dil ixw inp ikde .rxkd jixv `xaqa dielzc `zln lke ,`ed lewy oic zia `de ?dxyrn xzei jixv oi` i`n` :opgl` epiax

` cer!(a,a) oixcdpqc `nw wxta ,cg` cer odilr oitiqen lewy oic zia oi` :xn` zeytp ipice oenn ly oipic iza lkay ,xyr cg` `die ,cg
edecn`
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,Bôé÷éä ?eäî ,BéáBò ?eäî ,BúáéLé ?eäî ,BaçBø§©§¦¨©§©¤¥
ì÷Lî" :ïðaø eðz .'åëå "éìò éãé ì÷Lî" .e÷éz ?eäî©¥¦§©¨¦¨©¨©¨©¦§©

"éìò éìâø ì÷Lî"e "éãé¯àéáî :øîBà äãeäé éaø ¨¦¦§©©§¦¨©©¦§¨¥¥¦
ãò ìâøáe ,ìévàä ãò ãéa ñéðëîe íéî àlîîe úéáç̈¦§©¥©¦©§¦©¨©¨©¦¨¤¤©
ïúBðå úBîöòå íéãéb øBîç øNa ì÷BLå ,äáekøàä̈©§¨§¥§©£¦¦©£¨§¥
øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .àlîúzL ãò dëBúì§¨©¤¦§©¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨

¯."íøNa íéøBîç øNa øLà" :øîàpL ,øácì øëæ¥¤©¨¨¤¤¡©£¤§©£¦§¨¨
,øNa ãâðk øNa ïéeëì øLôà Càéä :éñBé éaø Bì øîà̈©©¦¥¥¨¤§¨§©¥¨¨§¤¤¨¨
éaø Bì øîà ?úBîöò ãâðk úBîöò ,íéãéb ãâðk íéãéb¦¦§¤¤¦¦£¨§¤¤£¨¨©©¦
eãBîé ,ïéãîBàL ãò :éñBé éaø Bì øîà .ïéãîBà :äãeäé§¨§¦¨©©¦¥©¤§¦¨

.ãiä úà¯ãéa" .ïðéãáò øLôàc äîk ?äãeäé éaøå ¤©¨§©¦§¨©¨§¤§¨¨§¦©©¨
ãò Lc÷na íéìâøå íéãé Lecé÷ :eäðéîøe ."ìévàä ãò©¨©¦§¦§¦¨©¦§©§©¦©¦§¨©

!÷øtä¯ì øçà Clä íéøãpa ,÷øtä ãò àúééøBàcïBL ©¤¤§©§¨©©¤¤¦§¨¦©¥©©§
.íãà éða¯ïéléôz éab àäå ?÷øtä ãò àúééøBàãe §¥¨¨§©§¨©©¤¤§¨©¥§¦¦

"Eãé" :äMðî éác àðúå ,"Eãé" :áéúëc¯!úéøBaé÷ Bæ ¦§¦¨§§¨¨§¥§©¤¨§¦¦
¯ì øçà Clä íéøãpa ,dlek úéøBaé÷ àúééøBàcïBL §©§¨¦¦¨¦§¨¦©¥©©§

éøéîb àúëìéä Lc÷na íéìâøå íéãé Lecé÷å ,íãà éða§¥¨¨§¦¨©¦§©§©¦©¦§¨¦§§¨§¦¦
"íéìâø" :eäðéîøe ?"äáekøàä ãò ìâøa" .dì¯èøt ¨¨¤¤©¨©§¨§¦§§¨¦§¨

!ïéa÷ éìòáì¯ì øçà Clä íéøãða.íãà éða ïBL §©£¥©©¦¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨
:áéúëc äöéìç éab àäå ?ïéa÷ éìòáì èøt àúééøBàãe§©§¨§¨§©£¥©©¦§¨©¥£¦¨¦§¦

ähîìe äáekøàä ïî äöìç :àðúå ,"Bìâø"¯dúöéìç ©§§¨¨¨§¨¦¨©§¨§©¨£¦¨¨
!äøLk¯,íúä éðàL."Bìâø ìòî" :àø÷ øîàc¯ §¥¨¨¥¨¨§¨©§¨¥©©§

!éîð äáekøàäî äìòîì ,éëä éà¯ìòî àìå ,"ìòî" ¦¨¦§©§¨¥¨©§¨©¦¥©§Ÿ¥©
ãò àøéezñéà éàä :dpéî òîL ,àtt áø øîà .ìòîc§¥©£©©©¨§©¦¨©¦§©¥¨©
äåä ,÷éñt ÷ñôéî Czòc à÷ìñ éàc ,úéçð àòøà©§¨¨¥§¦¨§¨©§¨¦§©¨¥£¨

à÷Lå ,ìòî àøéezñéà déì¯éLà áø .ìòîc ìòî ¥¦§©¥¨¥©§¨¨¥©§¥©©©¦
àòøk éãäác ìk ,÷éñt ÷ñôéî àîéz eléôà :øîà̈©£¦¥¨¦§©¨¥¨§©£¥©§¨

.éîc àòøëkäðùî"éìò éãé éîc"¯BúBà ïéîL §©§¨¨¥§¥¨¦¨©¨¦
íéøãpa øîBç äæ ;ãé àìáe ãéa äåL àeä äîk©¨¨¤§©§Ÿ©¤¤©§¨¦

.ïéëøòaîàøîâ:àáø øîà ?déì ïðéîééL éëéä ¦¨£¨¦¥¦¨§¦©¥£©¨¨
?éîc éî :ééaà déì øîà .ïé÷æð ìL ãîBà BúBà ïéãîBà§¦¤¤§¨¦£©¥©©¥¦¨¥
øîà !àeä çéáL àøáb àëä ,àeä àìéæ àøáb íúä̈¨©§¨¦¨¨¨©§¨§¦©£©
äNBòä ãáòa ïzéì äöBø íãà äîk ïéãîBà :ééaà©©¥§¦©¨¨¨¤¦¥§¤¤¨¤

.åéãé ézLa äNBòì úçà Bãéa äëàìî¯úçà Bãé §¨¨§¨©©©¤¦§¥¨¨¨©©
úázëeî Bãé àlà !Cä eðééä ?à÷éñt Cãéàå ,eäéð éàî©¦§¦¨§¦¨©§¨¤¨¨§¤¤
øîàå ïé÷æð ìL ãîBà eäeãîà :àáø éòa .ïBLàø Baøì§©¦¨¥¨¨£¨¥¤§¨¦§¨©
,àðîéæ àãç eäeãîà àä :øîà éî ?eäî ,"éìò éîc"¨©¨©©¦¨©¨£¨£¨¦§¨
éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeà éðàL :àîìéc Bà¦§¨¨¥§¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥

éîc" :øîà ,àúìz éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeà éðàL :øîBì àöîz íà ?àúìz§¨¨¦¦§¨©¨¥§¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨¨©¨©
àîìéc Bà ,äøNò éa eäeãîà éàcå àëä ?eäî ,"éìò éîc" :øîàå øæçå ,eäeãîàå "éìò̈©©£¨§¨©§¨©¨©¨©©¨¨©©£¨¥£¨¨¦§¨
éàcå àëä ?eäî ,"éìò éîc" :øîàå øæçå ,eäeãîà àìå "éìò éîc" :øîà ?éðéáe éðéa çáL§©¥¥¥¥¨©¨©¨©§Ÿ£¨§¨©§¨©¨©¨©©¨¨©©
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oikxr(iriax meil)

inca aiigzd m` :zwtzqne `xnbd dkiynn,'BaçBø'xn`y §
,'ilr iagex',eäîezpeeky e` ,ezenk agx hiaxyl ezpeek m`d ©

.xcepd ly eagex zcink ekxe`y hiaxyl,eäî 'BúáéLé'm`d §¦¨©
ayei `edyk eznew jxe`k `diy ,stkp epi`y hiaxyl ezpeek
,stkpd hiaxyl ezpeeky e` ,[cner `edyk eznewn dzegt `idy]

.ayei `edyk setk envr `edy enk,eäî 'BéáBò'ezpeek m`d §©
ezpeeky e` ,stkp epi` eteb iaery enk ,stkp epi`y hiaxyl

.stkp `edy s`e ,eteb iaerk ekxe`y hiaxyl,eäî 'Bôéwéä'm`d ¤¥©
dar hiaxyl ezpeeky e` ,eteb swidk ekxe`y stkp hiaxyl ezpeek

:`xnbd zxne` .etwidke÷éz`ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥
.ehytp

:dpyna epipy,'åëå éìò éãé ì÷Lîziag `lnn xne` dcedi iax ¦§©¨¦¨©
d`ian `xnbd .'eke oiekl xyt` j`id ike ,iqei iax xn` ,'eke min

:df oipra `ziixa,ïðaø eðzxne`déãé ì÷Lî''ilråxne`dì÷Lî' ¨©¨¨¦§©¨¦§¦§©
ãia ñéðëîe ,íéî àlîîe úéáç àéáî ,øîBà äãeäé éaø ,'éìò éìâø©§¦¨©©¦§¨¥¥¦¨¦§©¥©¦©§¦©¨

ìévàä ãò,eigy zia cr -,ìâøáeziagl dqipknäaekøàä ãò- ©¨©¦¨¤¤©¨©§¨
,elbx e` eci ly gtpd xeriyk min ziagdn mi`vei jkae ,jxad cr

øBîç øNa ì÷BLåmrúBîöòå íéãéb,eayãò dëBúì ïúBðå §¥§©£¦¦©£¨§¥§¨©
,àlîúzLozepe ,elbx e` eci gtpl dey xengd xyay `vnpe ¤¦§©¥

.xengd xya lwynk ycwdl,øácì äéàø ïéàL ét ìò óàåxyay §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi ,mc`d xyak lwey xengøácì øëæ,di`x zvw -øîàpLiabl ¥¤©¨¨¤¤¡©

(k bk l`wfgi) miiebdéaø Bì øîà .'íøNa íéøBîç øNa øLà'£¤§©£¦§¨¨¨©©¦
ïéeëì øLôà Càéä ,éñBéd xeriy `diyøNaweica xengd lyãâðk ¥¥¨¤§¨§©¥¨¨§¤¤

d xeriyøNae ,mc`d ly,íéãéb ãâðk íéãébe,úBîöò ãâðk úBîöò ¨¨¦¦§¤¤¦¦£¨§¤¤£¨
.ynn mipeekn eidiy wcwcl xyt` i` ixde,äãeäé éaø Bì øîà̈©©¦§¨

ïéãîBà.wcwecn xacd oi`y s` ,z`fãò ,éñBé éaø Bì øîà §¦¨©©¦¥©
ïéãîBàL,mc`d cil dnec `diy xengd xya z`ãiä úà ecBîé ¤§¦¨¤©¨

oeik ,weica xeriyd df oi`y s`e ,lewyl die`x `id dnk ,dnvr
:`xnbd zx`an .weica xryl xyt` i` jixacl s`yåeli`éaø §©¦

äãeäémewn lkn ,weica xeriyd z` oiekl xyt` i`y s` ,xaeq §¨
øLôàc änk,wcwclïðéãáòici lr eccniy xn` okle ,ok miyer - ©¨§¤§¨¨§¦©

.xeng xyae min ly ziag
.'lbx'e 'ci' ly xeriyd oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbd

:`ziixaa epipyìévàä ãò ,ãia.igyd zia cr -eäðéîøedywe - ©¨©¨©¦§¦§
eipaE oxd` Evgxe' (hi l zeny) dxeza xn`p ,zxg` `ziixan jk lr§¨£©£Ÿ¨¨

,`ziixaa epipye ,'mdilbx z`e mdici z` EPOníéìâøå íéãé Lecé÷ ¦¤¤§¥¤§¤©§¥¤¦¨©¦§©§©¦
Lc÷namzvigxa dyrp,÷øtä ãòcid sk xeaig mewn cr epiide ©¦§¨©©¤¤

cr `le ,rexfd cr wx `id dxeza dxen`d 'ci' oeyly gkene ,rexfl
:`xnbd zvxzn .igyd ziaàúééøBàc,dxeza xen`d ci xeriy - §©§¨

wx `ed,÷øtä ãòla`ì øçà Clä ,íéøãða,íãà éða ïBLipae ©©¤¤¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨
.igyd zia cr rexfd lkl 'ci' mi`xew mc`

:dywne `xnbd dkiynnå'ci' ikàúééøBàãepiidàäå ,÷øtä ãò §§©§¨©©¤¤§¨
áéúëc ,ïéléôz éab(g e mixac)lr zF`l mYxWwE'éác àðúå ,'Eãé ©¥§¦¦¦§¦§©§¨§©¨¤§¨¨§¥

úéøBaé÷ Bæ 'Eãé' ,äMðîhrn ,ciay deabd xyad mewn epiide - §©¤¨§¦¦
dpekn dfd wlgd s`y gkene ,oilitz migipn myy ,igyd zia ixg`

le ,'ci' mya dxeza.rexfd cr ,cid sk wx `
sk wx epiid 'ci' dxezd oeylay dxn`y dnn da zxfeg `xnbd

:xg` ote`a zvxzne ,ciddlek úéøBaé÷ ,àúééøBàcoeyl llka §©§¨¦¦¨
e ,zxeaiwd mewna ziyrp oilitz zgpd okle ,'ci'øçà Clä ,íéøãða¦§¨¦©¥©©

ì,íãà éða ïBL.igyd zia cr cid lwyna aiig okleåeli`Lecé÷ §§¥¨¨§¦
,Lc÷na íéìâøå íéãé,rexfl cid sk xeaig mewn cr wx dyrpy ¨©¦§©§©¦©¦§¨
dì éøéîb àúëìéämici miycwn jky ,`id ipiqn dynl dkld - ¦§§¨§¦¦¨

.ycwna
epipy .`ziixaa xen`d 'lbx'd xeriy z` dzr zxxan `xnbd

:`ziixaaäaekøàä ãò ìâøa:`xnbd dywn .jxad cr -,eäðéîøe ¨¤¤©¨©§¨§¦§
il bgY milbx WlW' (ci bk zeny) weqta xn`p ,`ziixaa epipy¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦

oeylne ,'dpXA'íéìâø'zelrl lekiy in wxy (.c dbibg) eyxc ©¨¨§¨¦
,lbxl zelrl aiig eilbxa,ïéa÷ éìòáì èøtsk dkzgpy in epiide §¨§©£¥©¦

,lbxd skl jxad oiay wlgd `edy ,'wey'd el xiizyde elbx

lk lre .jk jldne ,elbx z` my gipdl leaiw zia ,'aw' dyery
aygp df wlg el xqgy iny ,lbxd sk wx epiid 'lbx'y gken mipt
eli`e ,jxad cry wlgd el xiizypy s`e ,'lbx' el oi`y ink

.jxad cr epiid 'lbx'y x`ean lirl `ziixaa
:`xnbd zvxznì øçà Clä ,íéøãða,íãà éða ïBLmc` ipa oeylae ¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨

zzl jixv elbx lwyn xcepd okle ,jxad cr ,weyd s` epiid 'lbx'
ilra okle ,lbxd sk wx epiid 'lbx' dxezd oeyla eli`e .df xeriy

.lbxl dilrn mixeht ,lbx sk mdl oi`y oiaw
:dywne `xnbd dkiynnïéa÷ éìòáì èøt ,àúééøBàãeozip m`d - §©§¨§¨§©£¥©¦

aygp ,weyd el xiizype elbx sk dkzgpy in s` dxezd ony xnel
,lbx el oi`y inkáéúëc ,äöéìç éab àäådvlge' (h dk mixac) §¨©¥£¦¨¦§¦§¨§¨

lrn Flrpàðúå ,'Bìâøm`y ,(.`w zenai) dpyna epipye -äöìç ©£¥©©§§¨¨¨§¨
ähîìe äaekøàä ïîz` my lrpe ,jxad on dhnl elbx dkzgpy - ¦¨©§¨§©¨

,el dvlge ,elrp,äøLk dúöéìçm` ,elbx sk dkzgpy s`y gkene £¦¨¨§¥¨
lbxl dilr iabl recne ,'elbx'k dxezd z`f daiygn weyd x`yp
.xeht ,weyd el xiizypy s` ,elbx sk dkzgp m`y `ziixad dxn`

e ,lbxd sk epiid dxeza dxen`d 'lbx' zn`a :`xnbd zvxznéðàL©¦
íúäoeik ,dvilg iabl xacd dpey -,'Bìâø ìòî' àø÷ øîàcoeyle ¨¨§¨©§¨¥©©§

weyd epiide ,'lbx'dn dlrnly wlgd z` s` zeaxl d`a 'lrn'
.dvilg zevn miiwl ozip ea s`y ,lbxd sk lrn `edy

:`xnbd dywnéëä éàiabl yexita dxezd dzaixy ,jk m` - ¦¨¦
,'elbxn dlrnl'y dn s` dvilgénð äaekøàäî äìòîìm` s` - §©§¨¥¨©§¨©¦

dxiyk dzvilg `dz ,'jxi'd wx dxiizype ,jxad lrn elbx dkzgp
vlg m`y x`ean (my) dpyna eli`e ,my,daekx`dn dlrnl el d

dxezd dzaix :`xnbd zvxzn .dleqt dzvilg'ìòî'dn - ¥©
lbxd sk lrn `edy 'wey'd epiide ,lbxdn dlrnl cin `vnpy

,[dxeza 'lbx' dpeknd `edy],'ìòîc ìòî' àìå`idy jxid epiide §Ÿ¥©§¥©
.'lbx'dn dlrnl `edy ,weydn dlrnl

dpéî òîL ,àtt áø øîàc ,el` mipicn cenll yi -éàä ¨©©¨¨§©¦¨©
àøéåzñéàepiide ,'`xiezqi`' dpeknd ,weyd zgzy ef mvry - ¦§©¦¨
,leqxwdúéçð àòøà ãòmvr oi`e ,ynn ux`d cr zklede zcxei - ©©§¨¨¦

,ux`d oial dpia dwiqtnd ztqep÷éñt ÷ñôéî Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¦
oial dpia dwiqtnd ztqep mvr yiy xnel jzrca dlrz m`y -

,ux`d'ìòî' àøéåzñéà déì äåädpeknd mvrdy `vnp - £¨¥¦§©¦¨¥©
'`xiezqi`',dvilg oiprl dxezd dze` dzaixe ,'lbx'd lrn `id

åeli`à÷L`ed 'wey'd -,'ìòîc ìòî'oeike .ea dliren dvilg oi`e §¨¨¥©§¥©
`id '`xiezqi`'dy gken ,dxiyk 'wey'a dvilgy dpyna x`eany

.ynn lbxd seqa
:ef di`x dgec iy` ax÷éñt ÷ñôéî àîéz eléôà ,øîà éMà áø©©¦¨©£¦¥¨¦§¨¨¦

oial '`xiezqi`'d oia dwiqtnd ztqep mvr yiy okzi zn`a -
c oeik ,'lbx'k cgi zenvrd izy zeaygp mewn lkne ,ux`dìk̈

éîc àòøëk ,àòøk éãäáczepekn ,lbxd sk daebay zenvrd lk - §©£¥©§¨§©§¨¨¥
dxezd eze` dzaixe ,lbxd 'lrn'k aygp odilrny weyde ,'lbx'

.dvilg oiprl

äðùî
,eci lwyn z` ycwdl xcepd oic x`azd (`"r) zncewd dpyna

xne`d :eci inca envr aiignd oic z` zx`an epizpyneéãé éîc'§¥¨¦
BúBà ïéîL ,'éìò,weya xknpd carkãéa äåL àeä änkmr cgi - ¨©¨¦©¨¨¤§¨

,eciådey `ed dnk,ãé àìaepzepe ,eci inc `ed mdipiay yxtdde §§Ÿ¨
.ycwdl

oic :zxne`e dpynd zniiqn,äæ`ed,ïéëøòaî íéøãða øîBç ¤¤¦§¨¦¦©£¨¦
,epizpyna x`eank ,dieey z` mlyl aiig eci inc z` xcepdy
xen`d 'jxr' oi`y oeik ,melk aiig epi` 'ilr ici jxr' xne`d eli`e

.cg` xa` `le ,mly mc` jixrna `l` dxeza

àøîâ
:`xnbd zxxan .'eze` oiny ,ilr ici inc' :dpyna epipyéëéä¥¦

déì ïðéîééL:`xnbd zx`an .eieey z` miny cvik -,àáø øîà ¨§¦©¥¨©¨¨
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oikxr(iying meil)

déì ïðéãîà àðîéæ ãça.mixcpd ipy z` micne` zg` `neya -Bà §©¦§¨¨§¦©¥
,øãð äæ øçà äæác ïåék ,àîìcmiinrt ozil cg` xcpa xcp `le ¦§¨¥¨§¨¤©©¤¨©

,einc z`déì ïðéãîà éðîéæ éøzzeney izya eieey z` cen`l yi - §¥¦§¥¨§¦©¥
.ipyd xcpl dliren dpey`xd `neyd oi`e ,zecxtp

:wtzqne `ax jiynn,øîBì àöîz íàåmcewd wtqayäæác ïåék §¦¦§¨©¥¨§¨¤
déì ïðéãîà éðîéæ éøz ,øãð äæ øçàm` ,minrt izya ecne`l yi - ©©¤¨©§¥¦§¥¨§¦©¥

,eäî ,úçà úáa 'éìò éîã éðL' øîàc xn`p m`dàëä,o`k - ¨©§¥¨©¨©§©©©©¨¨
,df ote`aéàcåy oeikBà ,déì ïðéãîà úçà úáa ,øãð úçà úáa ©©§©©©¨©§©©©¨§¦©¥

øîà÷c ïåék ,àîìcoeyléðL','incéîc äæ øçà äæk`ed ixd - ¦§¨¥¨§¨¨©§¥¨©§¤©©¤¨¥
.df xg` dfa mixcp ipy xcpy ink

e :sqep wtq `ax wtzqnäæk ,'éðL' øîà÷c ïåék øîBì éöîéz íà¦¦§¥©¥¨§¨¨©§¥§¤
,éîc äæ øçà,miinrt ecne`l yieeäî åéìàî eäeãîàecn` m` - ©©¤¨¥£¨¥¥¨©

dyrp j` ,jxev mey `ll ,mzqa `l` ,mixcp myl `ly mc`d z`
,mixcp oiprl liredl ie`xd cne` edfe ,miyp` dxyr ici lr cne`d

,epic dn ,'ilr inc' xn`e xcp jk xg`eåéìàî ãéîà àä ïðéøîà éî¦¨§¦©¨£¦¥¥¨
éà÷å,df cne` xg` mikledy mixne` ep` m`d -cner `ed ixdy §¨¥

.zkxvpd `pcne` myl epeekzd `ly s` ,envrn df ocne`aBà
àðcîeàì äðåek ïðéòa ,àîìc.`pcne` myl dpeeka jxev yiy e` - ¦§¨¨¦©©¨¨§§¨¨

:`xnbd zxne` .oexg`d wtqd z` heytl dqpn `xnbdèBLt§
àãç àäîm`d ,oexg`d wtqd z` heytl yi elld zewitqd lkn - ¥¨£¨

,`pcne` myl dpeeka jxev yiïðúcxne`d ,oldl dpyna,éìò éîc ¦§©¨©¨©
ïéLøBé eðzé àì ,úîåitl ,mlyl miaiig eiyxei oi` -íéîc ïéàL ¨¥Ÿ¦§§¦¤¥¨¦

,íéúnìdidy itk enlyiy xnel oi` s`e ,dzr eneyl xyt` i`e ©¥¦
.eiiga eze` eny `l ixdy ,miign deyCzòc à÷ìñ éàåm`e - §¦¨§¨©§¨

m`y xnel jzrca dlri,àðcîeà éåä åéìàî eäeãîàjxev oi`e £¨¥¥¨¨¥§¨¨
,dpeeka `pcne`éà÷å ãéîà àä`ed ixd ,zny ,df mc` s` ixd - ¨£¦§¨¥

lkn ,`pcne` dyrn did `ly s` ik ,epipira cen` `edy ink
mewnéæeæ äòaøà éåL àìc àøáb àkéà éîepi`y mc` yi ike - ¦¦¨©§¨§Ÿ¨¥©§¨¨¥

zegtl mlyl eipa eaiigzi `l recne ,mifef drax` zegtl dey
,dnyl `pcne`d didzy jxev yiy gkene .ycwdl mifef drax`
myl ok eyr `ly oeik ,mc` ipa dxyr edecn` m` s` okle

.`pcne` myl ecne`le xefgl yie ,melk jka oi` ,`pcne`
y ote`a :`xnbd dgecàðcîeàì úéçð ,åéìàî eäeãîàepeekzd - £¨¥¥¨¨¦§§¨¨

xnel `xaq yie ,excp myl `ly df didy s` ,ecne`l mi`nyd
eand ote`a la` ,dliren efk `pcne` s`yly dpyna x`,éìò éîc̈©¨©

,llk edecn`y mcew znyàðcîeàì úéçð àì`pcne` dzid `l - Ÿ¨¦§§¨¨
xyt` i` ezen xg`ly oeike ,oiicr aeig mey lg `l i`ce dfae ,llk

.melk miaiig miyxeid oi` ,ecne`l

äðùî
íéøãpaî ïéëøòa øîBçyiy `xneg `ed ,oldl `aeiy df oic - ¤¨£¨¦¦©§¨¦

,dpynd zx`ane ,'ilr inc' xne`an xzei ,'ilr ikxr' xne`a,ãöék¥©
,úîå ,'éìò ékøò' øîBàä,ekxr z` mliy `l oiicreíéLøBéä eðzé ¨¥¤§¦¨©¨¥¦§©§¦

elib itl dxezd daiigy itk ,aevwe reci xac `edy oeik ,ekxr z`
xn` m` la` .dawp e` xkf itle ,jxrpd lyàì ,úîå ,'éìò éîc'¨©¨©¨¥Ÿ

,íéLøBiä eðzé,oic zia edeaiigiy itk mlyiy `ed xcpd lky oeik ¦§©§¦
,eneyl xyt` i` eiykre ,eze` eny `l ixdeLixdíéîc ïéà ¤¥¨¦

íéúnì.dzr eieey z` meyl xyt` i`e melk dey znd oi` - ©¥¦
xne`d :etebn wlg jxra envr aiignd oic z` zx`an dpynd

éãé Cøò','ilråxne`d ok,íeìk øîà àì ,'éìò éìâø Cøò'oeik ¥¤¨¦§¥¤©§¦¨©Ÿ¨©§
xne`d la` .mly mc`l wx jxr dazk dxezdyéLàø Cøò''ilr ¥¤Ÿ¦

åxne`d ok,Blek Cøò ïúBð ,'éìò éãéák Cøò'leki mc` oi`y oeik §¥¤§¥¦¨©¥¥¤
.'ilr ikxr' xne`k `ed ixde ,el` mixa` `ll zeigl,ììkä äæm` ¤©§¨

jxra aiigzdøác[xa`-],Blek Cøò ïúBð ,Ba äéeìz äîLpäL ¨¨¤©§¨¨§¨¥¥¤
.melk ozep epi` ,ea dielz dnypd oi`y xa` jixrd m`e

xne`d :oipr eze`a sqep oic dpynd d`ianïúBð ,'éìò ékøò éöç'£¦¤§¦¨©¥
,Bkøò éöçxne`d j` .mly jxrn wlga envr aiigl lekiyCøò' £¦¤§¥¤

,Blek Cøò ïúBð 'éìò ééöçjezae ,eteb ivg jxra envr aiigy oeik ¤§¦¨©¥¥¤
xne`d oke .mda dielz dnypdy mixa` i`ce yi eteb ivgéîc éöç'£¦¨©

.åéîc éöç ïúBð ,'éìòxn` m` j`.Blek éîc ïúBð ,'éìò ééöç éîc' ¨©¥£¦¨¨§¥¤§¦¨©¥§¥
,ììkä äæa envr aiignd lkéîc ïúBð ,Ba äéeìz äîLpäL øác ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨¥§¥

.Blek
e` xcepd zn xcpd xg`ly ote`a mipicd z` zx`an dpynd

:xcipd,éìò éðBìt ìL Bkøò øîBàäeeðzé ,øcépäå øãBpä úî ¨¥¤§¤§¦¨©¥©¥§©¦¨¦§
ïéLøBiäjixv jxrpd oi` ixdy ,xcipd ly ekxr z` xcepd ly ©§¦

.dxeza aezkk aevw ekxr `l` ,ocne`
xn`,øãBpä úîe ,éìò éðBìt ìL åéîc,ig oiicr xcipd eli`eeðzé ¨¨¤§¦¨©¥©¥¦§

ïéLøBiäm` j` .eieey z` eneyiy ici lr ,xcipd inc z` xcepd ly ©§¦
úîmbnì íéîc ïéàL ,ïéLøBiä eðzé àì ,øãépä,íéúxyt` i`e ¥©¦¨Ÿ¦§©§¦¤¥¨¦©¥¦

.eieey z` meyl

àøîâ
,mixcpan xzei oikxra yiy `xneg d`aed dpynd ly `yixa
mixcpa yiy zexneg mix`ean day `ziixa dzr d`ian `xnbd

:oikxra yiy zexnege,ïðaø eðzyiíéøãpa øîBçxzei,ïéëøòaî ¨©¨¨¤©§¨¦¦¨£¨¦
óBòå äiç äîäa ìò ïéìç íéøãpäLycwdl oziy xecil mc` leki - ¤©§¨¦¨¦©§¥¨©¨¨

,ser e` dig ,dnda incãé âOäa íéðBcð ïéàåincn mizigtn oi` - §¥¦¦§¤¥¨
,xcpy dn lk mlyl eilr `l` ,xcepd ly eci dbiyny dn itl excp

,ïéëøòa ïk ïéàM äîdnda ly jxra envr aiigl leki mc` oi`y ©¤¥¥¨£¨¦
jixrnd oecip oke .mc` ipal `l` jxr dxez dpzp `ly ,ser e` dig
,aiigzdy jxrd inc lk z` mlyl zbyn eci oi` m`y ,ci byida

:`ziixad dkiynn .eci biyzy itk odkd ekixrnøîBçyiy ¤
ïéLøBé eðzé ,úîå ,'éìò ékøò' øîà ,ãöék ,íéøãpaî ïéëøòaz` ¨£¨¦¦©§¨¦¥©¨©¤§¦¨©¨¥¦§§¦

xn` m` la` .eilr aiigzdy jxrdeðzé àì ,úîå ,'éìò éîc'¨©¨©¨¥Ÿ¦§
,ïéLøBéitl.íéúnì íéîc ïéàL §¦¤¥¨¦©¥¦

epipy .`ziixaae dpyna dxen`d ef `xnegn oic zcnel `xnbd
:`ziixaae dpynadpéî òîL .ïéLøBé eðzé ,úîå ,éìò ékøò øîà̈©¤§¦¨©¨¥¦§§¦§©¦¨

y ,df oicn cenll yi -ät ìò äåìî`ll exiagn deld mc` - ¦§¤©¤
,deld zne ,xhyäáBbeaeg z` delnd,ïéLøBiä ïîdf aeig ixdy ¤¦©§¦

dxn` ok it lr s`e ,xhya aezk epi` excp z` mlyl xcepd ly
mi`xen` ewlgp df oecipa ixde ,mlyl miaiig miyxeidy dpynd

.zenewn dnka
:`xnbd dgecàëä éðàL,oikxr iabl ,o`k xacd dpey -äåìîc ©¦¨¨§¦§¤

àéä äøBza äáeúk`ed excp z` mlyl jixrnd ly df aeigy - §¨©¨¦
miaiig miyxeid s` okle ,oikxr zyxta dxezd ezaiigy aeig

.miyxeidn ziabp dt lr deln lky di`x ef oi`e ,enlyl
efy oeik `ed miyxeid ly aeigd mrhy ,ok m` :`xnbd zl`ey

,dxeza daezkd delndpéî òîLy o`kn gken -äáeúkä äåìî §©¦¨¦§¤©§¨
k ,äøBzad delnàéîc øèLa äáeúkaeig miaebe ,zaygp `id - ©¨§§¨¦§¨¨§¨

zkqna minkge dcedi iax ewlgp dfa s` ixde ,miyxeidn df
,dcedi iaxk zxaeq epizpyny o`kn gken m`de ,(:hn) zexeka

.xhya daezkk dxeza daezkd delny
:ef di`x s` `xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëädpyna ,o`k - ¨¨§©¨§¦©

,xaecn `ziixaae,ïéca ãîòLkinc z` mlyl oic zia edeaiige §¤¨©©¦
aeig lk lr oica mc`d cnry xg`ly micen lkd dfae ,ekxr
lew yi oic zia aeigly oeik ,xhya aezkk eaeg dyrp ,`edy
eze` miaeb okle ,lew el yiy ,xhyay aegk df ixde ,meqxte

.minezin
m` ,oica cnry ote`a dpynd z` cinrn dz` m` :`xnbd dywn

okdúååëc,`tiqd z` cinrdl yi jkl dneca -éabxne`déîc' ¦§¨¨©¥¨©
'éìòote`a xaecn dfa mby ,zneïéca ãîòLok m`e ,zn jk xg`e ¨©¤¨©©¦
éànày dpynd dxn` recn -,ïéLøBé eðzé àìaeig eilr lg ixde ©©Ÿ¦§§¦

.eaeig z` mlyl miyxeid lre ,miign xenb
inc xne`d oial ilr ikxr xne`d oia welig yi :`xnbd zvxzn

xne`dy ,ilr,'éìò éîc'oiicr ,mlyl edeaiige oica cnr m` s` ¨©¨©
`ed,àðcîeà øqeçîlg oi` ,eieey z` oic zia ecn` `ly onf lke §©§¨¨

xne`d la` ,mlyln miyxeid mixeht okle ,aeig eilr'éìò ékøò'¤§¦¨©
,íeìk àìå øqeçî àìoica cnr m`e ,dxeza aevw ekxr ixdy Ÿ§¨§Ÿ§
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קני oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äéì ïðéãîà àðîéæ ãçá.ozi minca mipy it Ðåéìàî åäåãîà,jxev mey `la Ð

edn ,my eid dxyre ,`nlra mixac meyl `l`àãç ïéúéðúî àäî èåùô ?Ð

.zeira ipdníéúîì íéîã ïéàù.dey dnk opirci `l `xwirne Ðéà÷å ãéîà àä
.ifef drax` dey epi`y mc` jl oi` `dc Ðàðãîåàì úéçð àìcn`p `ly Ð

op`e ,opicn`c `ed `zyd `l` ,mlern

.opira `pcne`äðùîéìò éëøòxac Ð
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,Ba ïéìòBîe Lc÷ä øBMä ,'äìBò éìò äæm`eáéiç áðâð Bà úî ¤¨©¨©¤§¥£¦¥¦§©©¨
,Búeéøçàailr df xey' xne`dy ,ax xa `iig ax ixack `ly epiide §©£¨

.ezeixg`a aiig epi` ,'dler
e :`iyewd lr `xnbd ddnzïéúéðúnî àîélà éîef `ziixa ike - ¦©¦¨¦©§¦¦

,ef oeyl dxn`p da s`y ,epizpynn dticre dwfgàðîé÷Bàc§¦§¨
éîc øîà÷c,'ilr df xey inc' xn`y ote`a dpynd z` epcnrde - §¨¨©§¥

eénð àëäote`a dcinrdl yi ,ef `ziixaa ,o`k s` -éîc' øîà÷c ¨¨©¦§¨¨©§¥

.ax xa `iig ax ixacke ,'ilr df xey
bd zx`an:`ziixadn dziiyew z` `xnéîc øîà÷c àôéñcî àäå§¨¦§¥¨§¨¨©§¥

df xey inc' xn`y ote`a xaecn `ziixad ly `tiqay jkn ixde -
ay rnyn ok m` ,oldl `aeiy enke ,'ilràLéøote`a xaecnàìc ¥¨§Ÿ

,àôéñ éðz÷c .éîc øîà÷xne`d,ïéleç øBMä ,'äìBò øBL éîc' ¨¨©§¥§¨¨¥¥¨§¥¨©¦
Ba ïéìòBî ïéàåoeik ,dlirn xeqi` meyn xaer epi` ea ynzynd - §¥£¦

.epxkniy xg`l ,cala xeyd inc z` yicwdl dzid ezpeekyúî¥
xeyd,Búeéøçàa áéiç Bðéà ,áðâð Bàezxikn xg`ly wx xcpy oeik ¦§©¥©¨§©£¨

.einca aiig epi` ,exkn `ly oeike ,ycwdl einc z` oziìáàm` £¨
e ,ycwdl zernd z` ozil eilr ,exkn,åéîc úeéøçàa áéiçm`y ©¨§©£¨¨¨

rnyn mipt lk lre .mixg` zern `iadl aiig zernd eca`i
aiig dfae ,'dler ilr df xey' xn`y ote`a xaecn `yixay

.ax xa `iig ax ixack `lye ,ezeixg`a
a mb zn`a :`xnbd zvxznå àLéøa mbàôéñote`a xaecnøîà÷c ¥¨§¥¨§¨¨©

,'éîc'ay ,mdipia weligdeàLéøote`a xaecn(ùéã÷é)' øîàc §¥¥¨§¨©
'åéîãì øBMä [Lc÷é]xkniy ,einc oiprl yecw envr xeyd `di - ¦§©©§¨¨

.ezeixg`a aiig ,envr xeyd z` yicwdy oeike ,miyecw einc eidie
,àôéñåxaecn'eLc÷é åéîc eàáiLëì' øîà÷claw`e epxkn`yk - §¥¨§¨¨©¦§¤¨Ÿ¨¨¦§§

d eidi ,einc z`cr ,xeyd zeixg`a aiig epi` okle ,miyecw minc
aiig epi` ,okl mcew zn e` ca` m` j` ,ecil einc e`eaiy

.ezeixg`a
ote`a `ziixad z` cinrdl okzi cvik :df uexiz lr `xnbd dywn

,mlawiy xg`l dxiknd inc z` yicwdyàäåixde -íãà ïéà §¨¥¨¨
,íìBòì àa àlL øác Léc÷îoiicry minc lr ezycwd dlg cvike ©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ecil e`a `lépî àä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©¦
k ,`ziixad dzpyp in zrck -Léc÷î íãà ,øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¨¨©§¦

,íìBòì àa àlL øácmbd ,xeyd inc lr ezycwd dlg `linne ¨¨¤Ÿ¨¨¨
.ecil e`a `l oiicry

:df uexiz z`ad jxca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà- ¦¨§¨§¦
,df uexiz dpyp jky mixne` yiéøîàå ,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥§¨§¦

dìok xn`y mixne` yie -ïàîk ,àcñç áøì àîç øa éîø- ¨¨¦©¨¨§©¦§¨§©
i`ce ,`ziixad zxaeq in zrckLéc÷î íãà øîàc ,øéàî éaøk§©¦¥¦§¨©¨¨©§¦
déì øîà .íìBòì àa àlL øác,`cqg ax e` ,iia`ïàîk àlàå- ¨¨¤Ÿ¨¨¨¨©¥§¤¨§©

xi`n iaxk i`ce ixde ,xg` `pzk `ziixad z` cinrdl ozip ike
e`ay mcew dxiknd inc z` yicwdl leki cvik ok `l m`y ,`id

.ecil
iabl iia`e dcedi ax ixac z` d`iany zxg` oeyl d`ian `xnbd

:zxg` `ziixaàäà dì éðúîc àkéàåixac z` mipeyy yi - §¦¨§©§¥¨©¨
,ef `ziixa iabl mi`xen`dòbðúðå ,Bøáçì úéa øékNnäziad ©©§¦©¦©£¥§¦§©©

,zrxv rbpaBèìçL ét ìò óàd [e`nih-],ïäkz` dzr uzpl yie ©©¦¤£¨Ÿ¥
,ziadBì øîBàxkeyl xikyndéðôì ElL éøä','Exikynd oi`e ¥£¥¤§§¨¤

m` la` .xg` zia el cinrdl jixváéiç ,Böúðxikyndãéîòäì §¨©¨§©£¦
úéa Bì,df rbpl mxb xikynd ly elfny mixne` ep`y oeik ,xg` ©¦

.oir zexv e` lfb lr cygpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oikxr(iyiy meil)

.eaeg oerxta delnl mincd z` gweld oziy
:`xnbd zxxanøîéîì éì änì`id dxikndy mifixkn recn -ìò ¨¨¦§¥©©

.BáBç áBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî:`xnbd zx`an §¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
áBç ìòáa déì àçéðc àkéàcrwxw zepwl el gepy in yiy oeik - §¦¨§¦¨¥§©©

,aeg rextl ickéæeæa ì÷éîcaih lr citwn epi` aeg lray meyn - §¥¥§¥
jxc oi`y ,zexqge zexeay zerahn lawl okene ,zerahnd

.jka citwdl mixgeqdäMàa déì àçéðc àkéàåel gepy in yie - §¦¨§¦¨¥§¦¨

,dy` zaezk oerxtl zxknpd rwxw zepwlãé ìò ãé ìò äì÷Lc- §¨§¨©¨©¨
zxgeq dpi`y itl ,hrn hrn gweldn zernd z` zlhep `idy oeik
dpi`e ,dize`vedl mze` dkixv `l` ,zernd mr zwqrzn dpi`e
dfxkdd zra ericeiy ici lre .zg` zaa zernd lk z` dkixv
dipwa mdl gep m`d zrcl mipewd elkei ,rwxwd zxknp dn myl

.mipewd eaxzie ,ef
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oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

àîéúã åäîiiga xcip ecn` `le li`ed ,ezen mcew xcep oica cnrc ab lr s` Ð

.inzic iqkp ecarzy` `l Ð xcepàåä àîìòá àúìî ééåìâ,aiig edn zelbl Ð

.dil opicn` miiw xcipe li`edeäðùîïáø÷ äæ úéáå.ziad wcal Ðúéáä ìôðå
.xafb ea wifgdy mcew Ðàøîâåðù àì`l` ,mlyl aiig "ilr" xn` ikc Ð

mincd Ð xeyd ca` m`c ,"ilr inc" :xn`c

`le ,"elld minc" xn` `l `dc ,eca` `l

.oira eidåàéáäì éìò.axwziy cr gexhl Ð

éîã øîà÷ã éîð àëä,onwl `pniwe`cke Ð

ilr mincde ,eincl df xey ycwi" :xn`c

ycwi" :xn`dc Ð yecw xeyd ,jkld ."dler

:xn`dc Ð ezeixg`a aiig zn m`e ,"xeyd

,lirl xn`ck xninl `kil `kde ."ilr"

diytp xhtnl Ð "df" xn`c oeik mzdc

.i`w d`ad gxeh` Ð "ilr"e ,iz` zeixg`n

xn` `le ,dinw minc eed `lc ,`kd la`

i`de ,i`w zeixg`` "ilr" i`ce ,"elld"

`di df xey :xn`w ikd Ð "df" :xn`wc

.einc `ia`e epxkn`y cr yecwïéìåç øåùä
xeyd inc zern `l` yicwd `lc Ð

.xkniyklåúåéøçàá áééç åðéà`l ixdy Ð

.melk yicwd `ly `vnpe ,xknpáééç ìáà
åéîã úåéøçàáeycwe ,xeyd xknp m` Ð

.ezeixg`a aiig Ð eca`e mincdàùéø
åéîãì øåùä ùã÷é øîàãaiig jklde Ð

,xeyd lr minc zyecw lg ixdy ,ezeixg`a

Ð "ilr" i`de .einc zeixg` eilr laiw `ede

`l mince ,i`w minc`e li`ed ,ied zeixg`

."elld" `nilc dinw eedøîàã àôéñ
åùã÷é åéîã åàåáéùëìaiig epi` jkld Ð

llkl `a `le xeyd znc oeikc ,ezeixg`a

.melk yicwd `ly `vnp Ð mincøéàî éáø
àéäxg`l il zycewn z` ixd" :`ipzc Ð

xi`n iax ,'ek "ixiibzzy xg`l" ,"xiibz`y

.zycewn xne`äì éðúîã àëéàå`dl Ð

.`ng xa inxe iia`e dcedi axcéô ìò óà
ïäë åèìçùcnere ,`ed `nh :xn`y Ð

xikyn el xne` evzp `ly onf lk .uzpl

zia jl xiky` `le ,jiptl jly ixd :xkeyl

.miiw jl izxkydy zia ixdy ,xg`åöúðÐ

.xkeyl xg` zia cinrdl xikyn aiig ,odk

lr cygpy ,`ed xikync dilfn meync

.oird zexv lr e` lfbd
åùéã÷ä
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øîàxey xn` la` dler ilr df xey inc xn`c `l` epy `l ax xa `iig iax

Ð xn`w e`iadl ilr ezeixg`a aiig epi` zne df xn`c oeik dler ilr df

df xey" :ipzwc ,oizipznc `yix ok m` :xn`z m`e .axwziy cr gexhl ,xnelk

oicd (ok d`xp) "ilr" xn` elit` [opireny`l] ,mlyln xeht Ð xeyd zn ,"dler

!ax xa `iig iax wiqnck ,mlyln xehtc [ok]

`yix oia ,oizipzn dlekc :wgvi epiax xne`e

`yexit ikde ."inc" xn`c ixiin ,`tiq oia

df zia inc" ,"dler df xey inc" :oizipznc

xeht Ð ziad ltp ,xeyd zn ,"oaxw

:xn` la` ."ilr" xn` `lc oeik ,mlyln

ilr df zia inc" ,"dler ilr df xey inc"

.mlyl aiig Ð ziad ltpe xeyd zn ,"oaxw

:(`,e) dpyd y`xc `nw wxta `zi` ikde

,"ilr" xn`c Ð xcp ?dacp edfi`e xcp edfi`

?dacpl xcp oia dn ."ef ixd" xn`c Ð dacp

dacp ,ezeixg`a aiig Ð apbp e` zn ,xcp

`de .ezeixg`a aiig epi` Ð apbp e` zn

`zeaxc d`xp ,"df xey" oizipzna `ipzc

oeik ,"df" xn`c ab lr s`c ,opireny`

epiax xne`e .ezeixg`a aiig Ð "ilr" xn`c

xey inc" xn` ikc rnyn dxe`klc :wgvi

oi`e oileg `ed xeyd seb Ð "dler ilr df

ipelt ly xey inc" xne`l incc ,dyecw ea

mc` oi`c ,oileg `ed xeyd sebc ,"ilr

xkf yicwnl inc `le .exiag xey yicwn

zyecw yecwc (a,hi) dxenza xn`c ,eincl

`zgp minc zyecw dia `zgpc ebnc ,sebd

xn`ck ixiin mzdc Ð sebd zyecw dia

jenqa `zi` inp ikde "eincl df xey ycwi"

"eincl xeyd ycwi" xn` ikc ,oizrnya

.yecw xeyd sebc

éáéúéîdler ilr df xey 'ek dler df xey

e` zn ea oilrene ycwd xeyd

`l `nl` Ð ezeixg`a aiig (epi`) apbp

iaxl `iywe .xn`w "e`iadl ilr" opixn`

`pniwe`c oizipznn `nil` in :ipyne !`iig

dywe .inc xn`wc inp `kd ?inc xn`wc

`ziixa `dae ,oileg etebc izyxitc dn itl

`kd i"yx yxitc dn itle !yecw xeyc ipzw

Ð inc xn`wc inp `kd :epeyl dfe ,`gip

xeyd ycwi" :xn`wc ,onwl `pniwe`cke

xeyd ,jkld ."dler ilr mincde eincl

zn m`e ,"xeyd ycwi" xn` `dc Ð yecw

,mzdc .lirl xn`ck xninl `kil Ð "dler ilr elld minc" xn` `le ,dinw minc eed `lc oeikc ,xn`w "m`iadl ilr" :xn` `l `kde .xn` "ilr" `dc Ð ezeixg`a aiig

xn`wc `de .i`w zeixg`` "ilr" i`ce Ð "elld" xn` `le ,dinw mincd eed `lc ,`kd la` .i`w d`ad gxeh` "ilr"e ,iz`w zeixg`n diytp xhtnl Ð "df" xn`c oeik

.i"yx oeyl o`k cr .einc `ia`e epxkn`y cr ycwd didi df xey :xn`w ikd Ð "df"àäådedc oicd `ede Ð 'ek `tiq ipzwc inc xn`w `lc `yix inc xn`wc `tiqcn

iax yxitc dn itl ,oizipzn` `tiqn `icda jxtinl ivn.ezeixg`a aiig epi` Ð apbp e` zn ,ea oilren oi`e oileg xeyd Ð "dler ilr df inc" :`tiqa ipzwc ,ax xa `iig

:(`,hlw) oilegc `xza wxta `zi`c `d lr `iyw [la`] .lkd `gip uexizd itle .dlr eziiyew miiq `yixn iieyw`l ligzdy dn itl `l` .mlyl aiigc opz oizipznae

,dizi` `pngxc `fb ia Ð dizi`c `kid lk :xn` yiwl oa oerny iaxe ,xafbd cil `aiy cr ezeixg`a aiig :xn` opgei iax ,ca`y e` apbpe ziad wcal dpn yicwnd

xey" ,mlyl xeht Ð ziad ltpe xeyd zn ,"oaxw df zia dler df xey" xne`d :opz `de ?aiign `l "ilr" xn`c ab lr s` ,ziad wca iycwe ."d`elne ux`d 'dl" aizkc

`kid lkc xn`w ikd meyne ,yicwdy dpnd yixtdyk ixiin yiwl oa oerny iaxc `d ?jixtw i`ne !mlyl aiig Ð ziad ltpe xeyd zn "oaxw ilr df zia dler ilr df

zilc d`xpe !oileg diteb xeydc `pniwe` `dc ,mlyl aiigc ipzw ikd meyne ,melk yixtd `lya Ð oizipznc `idde .mlyl aiig epi`e ,dizi` `pngxc `fb ia Ð dizi`c

.sebd zyecw yecwc ,eincl xkf yicwn enk ,yecw xeyd sebc oizipzna `kdc ,wgvi epiaxl d`xp jkl .inca oizipznl iwenc ax xa `iig iaxc `d mzdc `ibeq i`dl dil

ik ,ely xeydy `kd la` .qitzn `ed dia qitznl ivnc dn lk edine ,exiag oenn yicwdl leki mc` oi` mzdc Ð yecw eteb oi`c ,eilr exiag xey xne`l inc `le

enk ied Ð yecw xeyd sebc oeikc ,yiwl oa oerny iax` oizipzn i`dn (my) oilegc `xza wxta jixtc ,`gip `zyde .yecw xeyd seb Ð "dler ilr df xey inc" xn`

.ipzwck ycwd ied xeyde ("dler ilr df xey inc") xn`wc ipyne ,'eke "dler ilr df xey"c `ziixan jixtc oizrnya inp `gipe .ziad wcal dpn yicwnl ince ,eyixtd

"dler ilr df xey inc" xn`c oeik ,inp ikd e`la ?"eincl xey ycwi" xn`c ,`yix wiqnck inwe`l jixv i`n` :zvw dniz ,edine .ycwd xeyd seb ied oizipzn inp ikde

xn`c `l` epy `l ax xa `iig iax xn`c `dc :xnel yi cere .ycwd xey iede ,"eincl xey ycwi" xn` ded ik `yix :eyexit ikdc xnel jixve !ycwd xeyd seb ied

jixte .(my) oilegc `xza wxtc i`d inp `gipe ,`zrny dlek `gip ikdae .yecw xeyd seb iede ,"dler eince eincl xey ycwi" xn`c :yexit ,"dler ilr df xey inc"

.ziad wcal dpn yicwnl ince ,yixtd eli`k ied yecw xeyd sebc oeikc ,yiwl oa oerny iax` `kdc oizipznnóàxne` Ð jiptl jly ixd el xne` odk ehlgy it lr

jiptl jly ixd" el xne` ikd meyne .d`pda xzen hlgend rbepn ziac rnyn `kdnc :wgvi epiaxxeng xky :(`,gr `rivn `aa) "oipne`d" wxt opzc `dl incc ,"

xeng el cinrdl aiig :mzd opzc ,dxayp e` dzn ik ied ok m` Ð d`pda xeq` hlgpd ziac opixn` i`c ."jiptl jly ixd" el xne` Ð `ixbp` ziyrpy e` ,dwixade

wxta rnyn oke .d`pda xeq`c rnyn ,epnn dpdi `ly dx`n dl oz Ð "zx`nn zrxv" :micba iab mipdk zxeza xn`c `dn ixenl dywe .xg`
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,éñëð ãeaòzLéà àì eäeãîà àìc ïåék :àîéúc eäî©§¥¨¥¨§¨£¨¨¦§©§¦§¥
ãeaòzLéà éãeaòzLéà ïéca ãîòc ïåék :ïì òîLî à÷̈©§©¨¥¨©£©©¦¦§©§¥¦§©§

àðãîeàå ,éñëð¯.àeä àîìòa àúléî ééelbäðùî ¦§¥§§¨¨¦¥¦§¨§¨§¨
ìôðå øBMä úîe ,"ïaø÷ äæ úéá"e "äìBò äæ øBL"¤¨©¦¤¨§¨¥©§¨©

úéaä¯lî øeètúéá"e "äìBò éìò äæ øBL" .ílL ©©¦¨¦§©¥¤¨©¨©¦
úéaä ìôðå øBMä úî ,"ïaø÷ éìò äæ¯ì áéiç.ílL ¤¨©¨§¨¥©§¨©©©¦©¨§©¥

àøîâøîàc àlà eðL àì :áø øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©Ÿ¨¤¨§¨©
äæ øBL" :øîà ìáà ,"äìBò éìò äæ øBL éîc"§¥¤¨©¨£¨¨©¤

úîe "äæ" øîàc ïåék ,"äìBò éìò¯áéiç Bðéà ¨©¨¥¨§¨©¤¥¥©¨
äæ øBL" :éáéúéî .øîà÷ Bàéáäì éìò ,Búeéøçàa§©£¨¨©§¨¦¨¨©¥¦¥¤

"äìBò¯áðâð Bà úî ,Ba ïéìòBîe Lc÷ä øBMä¯ ¨©¤§¥£¦¥¦§©
"äìBò éìò äæ øBL" ;Búeéøçàa áéiç Bðéà¯øBMä ¥©¨§©£¨¤¨©¨©

áðâð Bà úî ,Ba ïéìòBîe Lã÷ä¯!Búeéøçàa áéiç ¤§¥£¦¥¦§©©¨¨©£¨
¯?"éîc" øîà÷c àðîé÷Bàc ïéúéðúnî àîélà éî¦©¦¨¦©§¦¦§¦§¨§¨¨©§¥

."éîc" øîà÷c éîð àëä¯øîà÷c àôéñcî àäå ¨¨©¦§¨¨©§¥§¨¦§¥¨§¨¨©
éîc" :àôéñ éðú÷c !"éîc" øîà÷ àìc àLéø ,"éîc"§¥¥¨§¨¨¨©§¥§¨¨¥¥¨§¥

"äìBò øBL¯Bà úî ,Ba ïéìòBî ïéàå ïéleç øBMä ¨©¦§¥£¦¥
áðâð¯úeéøçàa áéiç ìáà ,Búeéøçàa áéiç Bðéà ¦§©¥©¨¨©£¨£¨©¨§©£¨
!åéîc¯àLéø ,"éîc" øîà÷c àôéñå àLéø¯:øîàc ¨¨¥¨§¥¨§¨¨©§¥¥¨§¨©

àôéñå ,"åéîãì øBMä Léc÷é"¯eàáiLëì" :øîà÷c ©§¦©§¨¨§¥¨§¨¨©¦§¤¨Ÿ
."eLc÷é åéîc¯àlL øác Léc÷î íãà ïéà àäå ¨¨¦§§§¨¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ

?épî àä :áø øîà äãeäé áø øîà !íìBòì àä¨¨¨©©§¨¨©©¨©¦
àa àlL øác Léc÷î íãà :øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨
éøîàå ,ééaàì àtt áø déì øîà :éøîàc àkéà .íìBòì̈¨¦¨§¨§¦£©¥©©¨§©©¥§¨§¦
,øéàî éaøk ,ïàîk :àcñç áøì àîç øa éîø dì̈¨¦©¨¨§©¦§¨§©§©¦¥¦
:déì øîà ?íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà :øîàc§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨£©¥
úéa øékNnä :àäà dì éðúîc àkéàå ?ïàîk àlàå§¤¨§©§¦¨§©§¥¨©¨©©§¦©¦

ïäk BèìçL ét ìò óà ,òbðúðå Bøáçì¯:Bì øîBà ©£¥§¦§©©©©¦¤£¨Ÿ¥¥
éðôì EìL éøä"Bözð ,"E¯.úéa Bì ãéîòäì áéiç £¥¤§§¨¤¦§©¨§©£¦©¦
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oikxr(iying meil)

,z`f drinyn dpynd dzid `l m`yàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨
c xneleäeãîà àìc ïåék,ig xcepdy cera ipelt eze`làì ¥¨§£¨Ÿ

éñëð ãeaòzLéàmiyxeid oi`e ,xcepd ly eiqkp ecarzyd `l - ¦§©§¦§¥
,excp z` mlyl miaiigïì òîLî à÷c ,dpynd epl drinyd -ïåék ¨©§©¨¥¨

,ïéca ãîòc,mlyl edeaiigeéñëð ãeaòzLéà éãeaòzLéà- §¨©©¦¦§©§¥¦§©§¦§¥
,xcipd z` eneyiy itk mlyl eiqkp ecarzydàðcîeàåly ef §§¨¨

wx ,xcipdàeä àîìòa àúléî ééelbdn xexiae ielib `l` dpi` - ¦¥¦§¨§¨§¨
xg`l eilr lgy ycg aeig df oi` j` ,xcpd zngn eaeig jq `ed
,excp melyzl micareyn eiqkp eid ig eceray `vnp jky oeike ,onf

yxei miaiig zny s`e.eaeg z` mlyl ei

äðùî
,minieqn utg e` dnda yicwn oia weliga oecl zxaer epizpyn

exey lr xne`d :mdinca envr z` aiignd oial,'äìBò äæ øBL'¤¨
åezia lr xne`d ok'ïaø÷ äæ úéa',[ziad wcal ycew-]úîe §©¦¤¨§¨¥

lî øeèt ,úéaä ìôðå ,øBMäílL,ziad e` xeyd inc z` ycwdl ©§¨©©©¦¨¦§©¥
zia e` xey yicwdl `l` ,melka envr z` aiigl oiekzd `ly oeik
.ycwd ly cqtdd ixd ziad ltp e` xeyd zny oeike ,el` minieqn

xn` m` la`,'ïaø÷ éìò äæ úéá'e ,'äìBò éìò äæ øBL'aiig ixd ¤¨©¨©¦¤¨©¨§¨
m` okle ,jka envr z`ì áéiç ,úéaä ìôðå øBMä úîílLz` ¥©§¨©©©¦©¨§©¥

.miiey

àøîâ
zn ,oaxw ilr df ziae dler ilr df xey xne`d' :dpyna epipy
zwqer ote` dfi`a zx`an `xnbd .'mlyl aiig ,ziad ltpe xeyd

:dpyndeðL àì ,áø øa àéiç áø øîàxeyd inca aiigy ,df oic ¨©©¦¨©©Ÿ¨
,ziad e`àlàote`a,'äìBò éìò äæ øBL éîc' øîàcaiigy oeikc ¤¨§¨©§¥¤¨©¨

.einc z` mlyl aiig xeyd ca` m` s` ,xeyd inca envr z`ìáà£¨
m`,'äìBò éìò äæ øBL' øîà,dpynd oeyl zehytkøîàc ïåék ¨©¤¨©¨¥¨§¨©

xey'úîå ,'äæ,xeyd,Búeéøçàa áéiç Bðéàxn`y s`e,'éìò'oi` ¤¨¥¥©¨§©£¨¨©
adl aiigzi xeyd zeni m`y ezpeekilr' `l` ,einc z` `i'Bàéáäì©£¦

øîà÷ycwnd zial e`iadl aeigd eilr lhen didiy ezpeek - ¨¨©
.ezeixg`a aiig epi` zn m` okle ,eaixwdle

:ax xa `iig ax ixac lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
xne`d ,`ziixaa,'äìBò äæ øBL'ixdBa ïéìòBîe ,Lc÷ä øBMä- ¤¨©¤§¥£¦

m` .dlirn xeqi`a xaer ea ynzyndeúîxeydBðéà ,áðâð Bà ¥¦§©¥
,Búeéøçàa áéiçxn` m` la` .xeyd inca aiigzd `ly oeikøBL' ©¨§©£¨

,Ba ïéìòBîe Lc÷ä øBMä ,'äìBò éìò äæm`eáéiç áðâð Bà úî ¤¨©¨©¤§¥£¦¥¦§©©¨
,Búeéøçàailr df xey' xne`dy ,ax xa `iig ax ixack `ly epiide §©£¨

.ezeixg`a aiig epi` ,'dler
e :`iyewd lr `xnbd ddnzïéúéðúnî àîélà éîef `ziixa ike - ¦©¦¨¦©§¦¦

,ef oeyl dxn`p da s`y ,epizpynn dticre dwfgàðîé÷Bàc§¦§¨
éîc øîà÷c,'ilr df xey inc' xn`y ote`a dpynd z` epcnrde - §¨¨©§¥

eénð àëäote`a dcinrdl yi ,ef `ziixaa ,o`k s` -éîc' øîà÷c ¨¨©¦§¨¨©§¥

.ax xa `iig ax ixacke ,'ilr df xey
bd zx`an:`ziixadn dziiyew z` `xnéîc øîà÷c àôéñcî àäå§¨¦§¥¨§¨¨©§¥

df xey inc' xn`y ote`a xaecn `ziixad ly `tiqay jkn ixde -
ay rnyn ok m` ,oldl `aeiy enke ,'ilràLéøote`a xaecnàìc ¥¨§Ÿ

,àôéñ éðz÷c .éîc øîà÷xne`d,ïéleç øBMä ,'äìBò øBL éîc' ¨¨©§¥§¨¨¥¥¨§¥¨©¦
Ba ïéìòBî ïéàåoeik ,dlirn xeqi` meyn xaer epi` ea ynzynd - §¥£¦

.epxkniy xg`l ,cala xeyd inc z` yicwdl dzid ezpeekyúî¥
xeyd,Búeéøçàa áéiç Bðéà ,áðâð Bàezxikn xg`ly wx xcpy oeik ¦§©¥©¨§©£¨

.einca aiig epi` ,exkn `ly oeike ,ycwdl einc z` oziìáàm` £¨
e ,ycwdl zernd z` ozil eilr ,exkn,åéîc úeéøçàa áéiçm`y ©¨§©£¨¨¨

rnyn mipt lk lre .mixg` zern `iadl aiig zernd eca`i
aiig dfae ,'dler ilr df xey' xn`y ote`a xaecn `yixay

.ax xa `iig ax ixack `lye ,ezeixg`a
a mb zn`a :`xnbd zvxznå àLéøa mbàôéñote`a xaecnøîà÷c ¥¨§¥¨§¨¨©

,'éîc'ay ,mdipia weligdeàLéøote`a xaecn(ùéã÷é)' øîàc §¥¥¨§¨©
'åéîãì øBMä [Lc÷é]xkniy ,einc oiprl yecw envr xeyd `di - ¦§©©§¨¨

.ezeixg`a aiig ,envr xeyd z` yicwdy oeike ,miyecw einc eidie
,àôéñåxaecn'eLc÷é åéîc eàáiLëì' øîà÷claw`e epxkn`yk - §¥¨§¨¨©¦§¤¨Ÿ¨¨¦§§

d eidi ,einc z`cr ,xeyd zeixg`a aiig epi` okle ,miyecw minc
aiig epi` ,okl mcew zn e` ca` m` j` ,ecil einc e`eaiy

.ezeixg`a
ote`a `ziixad z` cinrdl okzi cvik :df uexiz lr `xnbd dywn

,mlawiy xg`l dxiknd inc z` yicwdyàäåixde -íãà ïéà §¨¥¨¨
,íìBòì àa àlL øác Léc÷îoiicry minc lr ezycwd dlg cvike ©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ecil e`a `lépî àä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©¦
k ,`ziixad dzpyp in zrck -Léc÷î íãà ,øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¨¨©§¦

,íìBòì àa àlL øácmbd ,xeyd inc lr ezycwd dlg `linne ¨¨¤Ÿ¨¨¨
.ecil e`a `l oiicry

:df uexiz z`ad jxca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà- ¦¨§¨§¦
,df uexiz dpyp jky mixne` yiéøîàå ,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥§¨§¦

dìok xn`y mixne` yie -ïàîk ,àcñç áøì àîç øa éîø- ¨¨¦©¨¨§©¦§¨§©
i`ce ,`ziixad zxaeq in zrckLéc÷î íãà øîàc ,øéàî éaøk§©¦¥¦§¨©¨¨©§¦
déì øîà .íìBòì àa àlL øác,`cqg ax e` ,iia`ïàîk àlàå- ¨¨¤Ÿ¨¨¨¨©¥§¤¨§©

xi`n iaxk i`ce ixde ,xg` `pzk `ziixad z` cinrdl ozip ike
e`ay mcew dxiknd inc z` yicwdl leki cvik ok `l m`y ,`id

.ecil
iabl iia`e dcedi ax ixac z` d`iany zxg` oeyl d`ian `xnbd

:zxg` `ziixaàäà dì éðúîc àkéàåixac z` mipeyy yi - §¦¨§©§¥¨©¨
,ef `ziixa iabl mi`xen`dòbðúðå ,Bøáçì úéa øékNnäziad ©©§¦©¦©£¥§¦§©©

,zrxv rbpaBèìçL ét ìò óàd [e`nih-],ïäkz` dzr uzpl yie ©©¦¤£¨Ÿ¥
,ziadBì øîBàxkeyl xikyndéðôì ElL éøä','Exikynd oi`e ¥£¥¤§§¨¤

m` la` .xg` zia el cinrdl jixváéiç ,Böúðxikyndãéîòäì §¨©¨§©£¦
úéa Bì,df rbpl mxb xikynd ly elfny mixne` ep`y oeik ,xg` ©¦

.oir zexv e` lfb lr cygpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oikxr(iyiy meil)

.eaeg oerxta delnl mincd z` gweld oziy
:`xnbd zxxanøîéîì éì änì`id dxikndy mifixkn recn -ìò ¨¨¦§¥©©

.BáBç áBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî:`xnbd zx`an §¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
áBç ìòáa déì àçéðc àkéàcrwxw zepwl el gepy in yiy oeik - §¦¨§¦¨¥§©©

,aeg rextl ickéæeæa ì÷éîcaih lr citwn epi` aeg lray meyn - §¥¥§¥
jxc oi`y ,zexqge zexeay zerahn lawl okene ,zerahnd

.jka citwdl mixgeqdäMàa déì àçéðc àkéàåel gepy in yie - §¦¨§¦¨¥§¦¨

,dy` zaezk oerxtl zxknpd rwxw zepwlãé ìò ãé ìò äì÷Lc- §¨§¨©¨©¨
zxgeq dpi`y itl ,hrn hrn gweldn zernd z` zlhep `idy oeik
dpi`e ,dize`vedl mze` dkixv `l` ,zernd mr zwqrzn dpi`e
dfxkdd zra ericeiy ici lre .zg` zaa zernd lk z` dkixv
dipwa mdl gep m`d zrcl mipewd elkei ,rwxwd zxknp dn myl

.mipewd eaxzie ,ef
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oikxr(iyiy meil)

m` :sqep oic,Lc÷äì øëN äìòî Ba øcä BLéc÷ädzr dpiade ¦§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥
z` ycwdl mlyl eilre ,eyicwdy `ed ea xcy xkeydy `xnbd

.ezexiky inc
:`xnbd ddnz'Ba øcä BLéc÷ä'ea xcy xkeydy okzi ike - ¦§¦©¨

,eyicwddì Léc÷î éöî éëéäixde ,eyicwdl xkeyd leki cvik - ¥¦¨¥©§¦¨
Léc÷é ék Léà'z`Lã÷ Búéa''dlàðîçø øîà(ci fk `xwie), ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©©£¨¨
,minkg eyxceìk óà ,BúeLøa 'Búéa' äîwx ycwd eilr lg xac ©¥¦§©Ÿ

`ed m`BúeLøa`l` xkeyl jiiy epi` df zia eli`e ,yicwnd ly ¦§
:`xnbd zvxzn .xikynløîà÷ éëäm` ,`ziixad zpeek `id jk - ¨¦¨¨©

BLéc÷äd,øékNîxkeyd if`.Lc÷äì øëN äìòî Ba øcä ¦§¦©§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥
y `ziixaa xaecn m` :`xnbd dywnBLéc÷ädøééc éëéä ,øékNî ¦§¦©§¦¥¦¨¦

déaixde ,xkeyd da xc cvik -éà÷ äìéòîaxeqi`a xaer `ed - ¥¦§¦¨¨¥
.ycwdl jiiyd zian dpdp `edy ,dlirneúårecn ,dyw cere - §

y`ziixad dxn`,'Lc÷äì øëN äìòî'ixde÷éôð ,déa ìòîc ïåék ©£¤¨¨©¤§¥¥¨§¨©¥¨¦
ïéleçì øëN déìxkyd `vei ,ziaa eyeniya xkeyd lrny oeik - ¥¨¨§¦

`vei heicd ea ynzyny xg`ly ,ycwd ly utg lk enke ,oilegl
.oilegl

ote`a `ziixaa xaecn :`xnbd zvxznøîàc,xikyndàáiLëì §¨©¦§¤¨Ÿ
,Lc÷é ,BøëN`ly oeik ,ziaa ynzydl xkeyl xzeny `vnpe §¨¦§©

ozep epi` envr xkyd z` mpn` ,ziad seb z` xikynd yicwd
,`xnbl dywed df lre .ycwdl epzep `l` ,eyicwdy oeik ,xikynl

,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéà àäåxikynd leki cvike §¨¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨
ef `iyew lre .ecil e`a `l oiicry ziad zexiky inc z` yicwdl

uxiz,dcedi axépî àä ,áø øîà ,äãeäé áø øîàef `ziixa - ¨©©§¨¨©©¨©¦
zhiyk.íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨

:df uexiz z`ad jxca xg` gqep `xnbd d`ian ef oeyll s`àkéà¦¨
éøîàc,jk df uexiz epyy yi -éøîàå ,ééaàì àtt áø déì øîà §¨§¦¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦

dìok xn`y mixne` yie -ïàîk ,àcñç áøì àîç øa éøî áø ¨©¨¦©¨¨§©¦§¨§©
i`ce ixd ,ef `ziixa zxaeqøác Léc÷î íãà øîàc ,øéàî éaøk§©¦¥¦§¨©¨¨©§¦¨¨
déì øîà .íìBòì àa àlL,`cqg ax e` ,iia`ïàîk àlàåike - ¤Ÿ¨¨¨¨©¥§¤¨§©

,xi`n iaxk wx i`ce `ld ,`ziixad z` cinrdl ozip `pz dfi`k
.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y

äðùî
e` envr jxra aiigzdy mc` ly epic z` dzr zxxan dpynd
dvex epi`e ,oaxw aiegnd oic z` oke .mlyn epi`e ,xg` mc` jxr

:e`iadlïéëøò éáéiçz` minlyn mpi`e ,mc` jxra miaiigznd - ©¨¥£¨¦
,maeigïúBà ïéðkLîîcr ,maeig lr oekyn mixafbd mdn milhep - §©§§¦¨

la` .mlyl `le reytl miieyr mdy oeik ,enlyiyúBàhç éáéiç©¨¥©¨
úBîLàåmi`ian mpi`e ,my` e` z`hg oaxw miaiigd mc` ipa - ©£¨
,mze`,ïúBà ïéðkLîî ïéà,`hg lr xtkl mi`a el` zepaxwy itl ¥§©§§¦¨

.xtkzdle oaxwd z` `iadln mc`d rpni `l i`ceaeúBìBò éáéiç©¨¥
íéîìLe,mi`ian mpi`e ,minly e` dler `iadl excpy mc` ipa - §¨¦

,ïúBà ïéðkLîîipa miieyr ,dxtkl mi`a mpi` el` zepaxwy oeiky §©§§¦¨
m`iadl `le reytl mc`.

:oaxw `iadl mc` gixkdl ozip cvik zx`an dpyndét ìò óà©©¦
ävøúiL ãò Bì øtkúî ïéàL,oaxwd z`adaøîàpL(b ` `xwie) ¤¥¦§©¥©¤¦§©¤¤¤¡©

Fz` aixwi','BðBöøìz`ad zeevn dniiwzd `l jk lr edetki m`e ©§¦Ÿ¦§
,oaxwd,éðà äöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBkoaxwd `aedy `vnpe ¦©¤Ÿ©¤£¦

:ef ditkl dnec oic dpynd d`ian .epevxléhéâa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§¦¥
,íéLðoi` ,mdizeyp z` yxbl mze` miteky minkg exn`y mze`y ¨¦

,leqt qpe`a ozipy hb ixdy ,envr oiyexibd dyrn lr mze` mitek
`l`.éðà äöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBk¦©¤Ÿ©¤£¦

àøîâ
iaiig .mze` mipkynn oi` ,zeny`e ze`hg iaiig :dpyna epipy
minieqn mipte` d`ian `xnbd .mze` mipkynn minlye zeler

:dpyna x`azdy dnn dpey mpicyíéîòt ,àtt áø øîàyi - ¨©©¨¨§¨¦

mipte`,ïúBà ïéðkLîî úBàhç éáéiçLy mipte` yi okeéáéiç ¤©¨¥©¨§©§§¦¨©¨¥
,ïúBà ïéðkLîî ïéà úBìBò.dpyna xen`d llkdn jtida epiide ¥§©§§¦¨

:oey`xd ote`d z` `xnbd zx`anúBàhç éáéiç'yïéðkLîî ©¨¥©¨§©§§¦
,'ïúBàepiid,øéæð úàhçadyly xifpd `ian ezexifp ini meiqay ¨§©©¨¦

ezexifp oi` oaxwd z`ad mcewy s`e ,minlye z`hg ,dler ,zepaxw
,z`hgd z` `iaiy jk lr mikneq oi` ,zniizqnøî øîàc ïåéëc§¥¨§¨©©

y (.dn xifp) dpynaçléb íàexry z` xifpdïzùìMî ãçà ìò- ¦¦©©¤¨¦§¨§¨
,elld zepaxwd zylyn cg` zaxwd ixg`,àöéaixwd `ly s`e ¨¨

,zepaxwd zyly z`øéæpä øzeä ,íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæð íàå§¦¦§©¨¨¤¨¦©¨¦©©¨¦
ì,íéúîì ànhéìå ïéé úBzLdlerd e` my`d z` wx `iad m` okl ¦§©¦§¦©¥§¥¦

`ny yeygl yi ,z`hgd z` `iad `leéúééî àìå da òLt- ¨©¨§Ÿ©§¥
okle ,d`nehae oiia xzen xak `edy oeik ,dp`iai `le z`hga ryti

.z`hgd z`ad lr eze` mipkynn df ote`a
y ote`d :zx`ane `xnbd dkiynnïéðkLîî ïéà úBìBò éáéiç©¨¥¥§©§§¦

,ïúBàepiid,úãìBé úìBòa,dlere z`hg `iadl zaiig zclei lky ¨§©¤¤
i`cea ,dlerd z` `iazy cr miycwa lek`l dxeq` `idy oeike

.jk lr dpkynl jxev oi`e ,d`iadl xdnz `l` da rytz `l
`id z`hgd zn`d itl ixd :oexg`d oicd lr `xnbd dywn

e ,miycwa zcleid z` dxizndeäéð éàîxne` dz`y jnrh edne - ©¦
meyn edf ixd ,miycwa lek`ln dzakrn zclei zlerydéîc÷àc§©§§¥

àø÷mcew zcleid ly dlerd aeig z` dazke dxezd dnicwdy - §¨
xn`py ,z`hgd aeigloaE dlrl FzpW oA UaM `iaY' (e ai `xwie)¨¦¤¤¤§¨§Ÿ¨¤

mcew z`hgd z` `iadl xyt` i`y oeike ,'z`Hgl xz F` dpFi¨Ÿ§©¨
,miycwa lek`ln dze` zakrn dlerd z`ady `vnp ,dlerl

å,jk lr dywáeúkä dîéc÷ä äàø÷îì ,àáø øîàäxcqa wx - §¨¨©¨¨§¦§¨¨¦§¦¨©¨
z`ad oiprl la` ,z`hgl dlerd z` dxezd dnicwd miweqtd
dxiznd `ide ,z`hgd `l` ,zncew dlerd oi` lreta zepaxwd

.miycwa lek`l dze`
:`tt ax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbd,àlàax xn`y dn ¤¨

epiid ,mze` mipkynn oi`y zeler iaiig yiy `tt,òøBöî úìBòa§©§¨
,mz`ada erytiy miyyeg oi`yéaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦

ezákéò BîLàå BúàhçL íLk ,øîBà ä÷Bøa ïa äãeäé,xdhdln §¨¤§¨¥§¥¤©¨©£¨¦§©
ezákéò BúìBò Ckoaxw `iaiy cr xdhp epi`y oeike ,xdhdln ¨¨¦§©

.epkynl mikixv oi`e ,ez`ada rytiy yeygl oi` ,dler
:dpyna epipy,ävøúiL ãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óàå'xn`py §©©¦¤¥¦§©¥©¤¦§©¤

`ziixa `xnbd d`ian .'ip` dvex xn`iy cr eze` mitek ,'epevxl'
:df oipra,ïðaø eðz(b ` `xwie) weqta xn`pãnìî ,'BúBà áéø÷é' ¨©¨¨©§¦§©¥

BúBà ïéôBkL.epaxw z` `iadlìBëéel iziidep`iaiy xnìòa ¤¦¨§©
øîBì ãeîìz ,Bçøkweqtd seqa xn`p jkl -ãöék àä .'BðBöøì' ¨§©§©¦§¨¥©

e`ian `ed jci`ne ,oaxwd z` `iadl eze` miteky okzi ji` -
y cnll ,epevxn.éðà äöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBk¦©¤Ÿ©¤£¦

:df oipra `xnin d`ian `xnbdúòc äëéøö ,äìBò ,ìàeîL øîà̈©§¥¨§¦¨©©
,epevxn dp`iaiy ,milraøîàpL(my).'BðBöøì':`xnbd ddnz ¤¤¡©¦§

ïì òîLî à÷ éàîixd ,df oica l`eny ycig dn -àðéðzok ©¨©§©¨§¦¨
,dler oaxw iabl epzpynaãò Bì øtkúî ïéàL ét ìò óà'©©¦¤¥¦§©¥©
.'BðBöøì øîàpL ,ävøúiL¤¦§©¤¤¤¡©¦§

:`xnbd zvxznàëéøö àì,df oic eprinydl l`eny jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l`déøáç déì Léøôc,dler oaxw exear exiag yixtdy - §¨¦¥©§¥
àîéúc eäîc ,xnel mixeaq epiid -úòc ïðéòa éëdycigy dn - ©§¥¨¦¨¦©©©

oaxwd z` mi`ianyk edf ,xtkznd ly epevxa jxev yiy dpynd
déãécî,elyn -déøáçcî ìáà,exiag lyn `a oaxwdyk j` - ¦¦¥£¨¦§©§¥

àì.xtkznd ly epevxe ezrca jxev oi` -ïì òîLî à÷l`eny Ÿ¨©§©¨
,xaca dvxzie jk lr xtkznl yixtnd riceiy jxev yi dfa mby

c oeik ,jkl mrhdedéãéc àìc éãéîa øtëéìc déì àçéð àìc ïéðîéæ¦§¦§Ÿ¦¨¥§¦©¥§¦¦§Ÿ¦¥
dvex epi`e ,ely epi`y oaxwa xtkzdl mc`l el gp oi` minrtl -

exiagy.epennn e`iadl epevx `l` ,oaxw exear aixwi
:l`eny ixac lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥

xne`d mc`'éìò éðBìt ìL BîLàå åúàhç'oaxw z`ad aeig - ©¨Ÿ©£¨¤§¦¨©
,ilr lhen `di ipelt mc` ly my` e` z`hg
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קנה oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

'åëå åá øãä åùéã÷ä.eyicwd ea xcdy oizrc `wlq `w Ðøëù äéì ÷éôð]
[ïéìåçìopiqxb `lc il d`xpe Ð:opiqxb ikde ,xkyïéìåçì äéì ÷éôð ìòîã ïåéë

dlirn opzck ,oilegl ziad `vi Ð lrne ziad yinyza dpdpyn ,xnelk Ð

ynege oxwe .cala zxy ilke dndaa `l` oiycwena lren xg` lren oi` :(a,hi)

lkc .ycwdl xky `le ,inelyl dil zi`

,oilegl witp dia lrn ikn ,ycwdc icin

dlirn oi` :(`,gi) dlirn zkqna opixn`c

:xne` `ed oke ,iepiy `l` mewn lka

z` ecarie 'iia lrn l`xyi ipa elrnie"

ycwdn e`iveny ,iepiy epiide ,"milrad

.leglùã÷é åøëù àáéùëì.xkyd Ð

.yicwd `l ziadeäðùîïúåà íéðëùîî
minlyc ab lr s` .minlye zeler Ð

dilr `id daeg e`le li`ed ,dyr` zxtkn

jkld ,iiedyl iz`e ,dxtk dl aiyg `l Ð

.oze` oipkynnàøîâïúùìùîe` z`hg Ð

,ea oiaezk zepaxw dylyc .minly e` dler

xifpd dzyi xg`e" :ax iac ixtqa opixn`e

.icigi dyrn xg` Ð "oiiúãìåé úìåòáÐ

.dl `iznc cr miycwa `ixzyn `lcéàî
àø÷ äîã÷àã éäéð`nrh i`n ,xnelk Ð

dincw`c meyn Ð dzakrn dzlerc zxn`

yak `iaz" aizkc ,z`hg inwn dler `xw

.'ebe "dlerl ezpy oaäàø÷îì àáø øîàäå
áåúëä äîéã÷ä`xwna z`xwp `dzy Ð

lk" wxta .dligz axwzy `le ,dligz

.(`,v) migaf zkqna "xiczdäéì ùéøôàã
åøéáçexiag `ae ,dler aiig df didy Ð

xn`we ,df ly ezxtkl elyn dyixtde

.xtkznd z` riceiy opirac l`enyäéãéãî
jixv ,eze` oipkynn oic ziac `kid oebk Ð

."ip` dvex" :xn`iy
úòãì
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uelgz `l xbqend [lcpq] :`axc dinyn `tt ax xn` (a,bw zenai) dvilg zevn

.dleqt dzvilg dvlg m`e uelgz `l hlgend lcpq ,dxyk dzvilg dvlg m`e

lcpqc dxifb meyn dlgzkl ea uelgz `l xbqend lcpqc my i"yx yxite

`nl` .epzip zepdil e`l zevnc meyn dxyk dzvilg dvlg m` edin .hlgend

jixve !d`pda xeq` hlgend lcpq rnyn

`de .d`pda xeq` `edc ,inp ikd oi`c xnel

Ð "jiptl jly ixd" el xne`c `kd xn`c

`edc oeike ,"df zia" dil xn`c oebk epiid

edin .xg` zia el cinrdl aiig epi` oira

dxayp e` dzn enk iede ,exky ciqtd `ed

,xg` xeng el cinrdl aiig :mzd xn`c

.exky ciqti e` :my i"yx yxiteéëäxn`w

ycwdl xky dlrn ea xcd xikyn eyicwd

leki xikync rnyn `kdc :dniz Ð

ab lr s` ,exikydy xg` ezia yicwdl

lr s`" wxt zeaezkae .xkeyl carzync

:xne`l `l` `inc `l `d :xn` (a,hp) "it

"yecwz dpct`ykl jl izpkyny ef dcy"

xn`wc meyn `weec :rnyn .dycwc Ð

yicwn ivn `l xzl`l la` ,"dpct`ykl"

wxtae !dil yicwn ivn `l inp `kd ,dl

ax :opixn` (a,br `rivn `aa) "jyp edfi`"

lf` ,`zia ieb `edd dil okyn lgx xa ixn

`zia xb` lwye `zy xhp ,`axl dipaf

i`hn` `lc i`d :dil xn` .`axl dil ihn`

dedc meyn `pci`d cr `zia xb`

`zyd ,dil wlqn ieb ded `le ,`zpkyn

deld lekic rnyn .`zia xb` [xn] liwyip

yicwdl leki epi` i`n` ,ok m`e ,xeknl

xzend ,oicd okc :wgvi epiax xne`e ?cin

yicwdl leki `ed eizern cbpkn xzei

,"dpct`ykl" mzd xn`c `de .cin xeknle

Ð yicwdl leki epi` `zyd la` :rnync

`idde .lkd yicwdl dvex `edyk epiid

`kde .xzend el oiaf (my) "jyp edfi`"c

ea xcd :xn`c `de .xzend yicwdl leki

el yic meyn epiid Ð ycwdl xky dlrn

leki cg` lk oi`e ,enr zetzey ycwdl

,dell xikyn oia oiwlgn yie .ewlg xxal

oerxt `la cer eil` xefgz `ly del `wecc

la` .yicwdl ivn `l i`ce `edd Ð zern

zexikyd onf znlyd xg`ly ,xikyn

,edin .yicwdl `ed leki Ð mpga el xefgz

.ikda `vxzin `l "jyp edfi`"c `idd

del yicwd `nlra ogky`c :dniz ,edin

n !oiafne eyicwn ivnc rnyn ,del oiafe,edi

`iven aeg lrac ,eyicwd e` exkn ,iwizet` ecar dyr` dedc icin .xg` mewnn zeabl el oi` m` ,eaeg zeabl dvxiyk gweld cine ycwdd cin e`iven aeg lra

,yicwdl leki xkeyd oi`c rnyn `kd .dkld oke ,xkeyd lr xeq`l leki inp ikd ,yicwdl leki xikync rnyn `kd .xekne yecw `ed e`ab `ly onf lk ,edin .epnid

!zycewn Ð xkey eyicwd m` :`ipz `ztqezac ,dywe .ezeyxa lk s` Ð ezeyxa ezia dn ,`pngx xn` "ezia z` yicwi ik yi`" ?dil yicwn ivn ikid ea xcd :jixtcn

Ð dil yicwn ivn ikid :`kd jixtc `de .ezexiky ini lk `nlr ilekl dil xq` ivnc oicd `ede ,ezeyxa `edy onf lk dil yicwn ivn xkeyd inp `kd :xnel yie

yicwn ivn xikync rnyn `kdc :dniz edin !ezeyxa epi` `d ,xky dlrnc oiprl yicwn ivn ikid :[jixt] ikde ,jixt (`kd) ycwdl xky dlrn xn`wc [i`d`] (i`de)

mc` lk mr oeayg il oi` :el xn`iy ziad lra i`yx Ð xg`l dxikyde xkeyd cnre ,exiagn dcy xkeyd :`ztqez oeyl dfe !zycewn dpi`c `ipz `ztqezae ,dil

cnr .zycewn df ixd epnn dpdpy dn lke ,ezeyxl xefgzy cr zycewn dpi` Ð dyicwde ziad lra cnr .ziad lra mr oiaygn Ð dxkne ziad lra cnr .jnr `l`

Ð yicwdl leki xikynd oi`c `ztqeza `ipzc `dc :xnel yie .`ztqezd oeyl o`k cr ,ycwdl xky dlrne ,ezeyxn `vzy cr zycewn df ixd Ð dyicwde xkeyd

onfa ?izni` ,zycewn ef ixd Ð yicwde cnre exiagl zia xikynd ebdpy mewnc ,inlyexia `zi` inp ikde .exky micwd `lya ixiin `kde .exky el micwdyk epiid

.mpg eixac df ixd Ð exky el micwd la` ,exky el micwd `ly

éëäziad z` (xikyd) yicwd exiag ixdy ,oilegl witp ziad xky xnelk ,'ek lrnc oeik :eyexit ikde .mixtq aexa `ed oke ,oilegl xky dil witp lrnc oeik :opiqxb

(`idd lr xn` xi`n iax el xn`we ,i"yx yexitke) oilegl ziad witp lrny oeik :yxtl oi` la` .dlirn zxeza xkeyd dil witpe ,ea xcyk lrne ,rci `l `ede

lren oi` :opz (a,hi dlirn) "dpdpd" wxt idliyae .elrn mlek Ð ea rwae exiag `ae ,ea rwae exiag `ae ycwd ly mecxwa rwa :(ipy wxt) dlirnc `ztqeza `ipzc

`le ,`ed minc zyecw `l` zxy ilk epiid e`l mecxwe ,minc zyecw enk dlirn ici lr llgzn `l sebd zyecwc epiid Ð zxy ilke dndaa `l` miycwa lren xg`

.sebd zyecw zxy ilk x`y opiayg `nrh i`dnc ,sebd zyecw icil `aiy oky lk `l envr `ed ,sebd zyecw icil mixg` `iany mrhn zxy ilk aygi

éëab lr s`e .lrn Ð mbt `ly it lr s` dhext dey ycwdd on dpdpd :(`,gi) ["dpdpd" wxt yix] opzck ,lrn mbt `ly it lr s`e Ð i`w dlirna dia xiic

.yelz ied exag seqale eylz :xn`c ,axk `iz` `kdc `ibeq jd :xnel jixv ,(a,my) "ycwdd on dpdpd" wxt dlirn zkqna `zi`ck ,rwxwl xaegna oilren oi`c

.lrn `din edl ipac oeike :mzd xn`c ,axc `iddl dl iziin inp (`,k) "dpdpd" wxtae ,exq` zial degzynd :xn`ck
xn`
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"Lã÷ Búéa Léc÷é ék Léà" ?dì Léc÷î éöî éëéä !?Ba¥¦¨¥©§¦¨¦¦©§¦¥Ÿ¤

!BúeLøa ìk óà BúeLøa Búéa äî ,àðîçø øîà¯éëä ¨©©£¨¨©¥¦§©¨¦§¨¦
øékNî BLéc÷ä :øîà÷¯.Lc÷äì øëN äìòî Ba øcä ¨¨©¦§¦©§¦©¨©£¤¨¨©¤§¥
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oikxr(iyiy meil)

ok xn` m`úòãì,xtkzndàöé.ezaeg ici xtkzndúòãì àlL §©©¨¨¤Ÿ§©©
,xtkznd.àöé àìxn` m` j`ïéa ,'éìò éðBìt ìL åéîìLe BúìBò' Ÿ¨¨¨§¨¨¤§¦¨©¥
xn` m`úòãìe ,mda aiigdïéaok xn` m`úòãì àlL,aiegnd §©©¥¤Ÿ§©©
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úòãì¯!àöé àì¯,äLøôä úòLa dì é÷Bî ìàeîL §©©Ÿ¨¨§¥¥¨¦§©©§¨¨
àúéiðúî :àtt áø øîà .äøtk úòLa dì é÷Bî àleò¨¥¨¦§©©¨¨¨©©©¨©§¦¨¨
;äLøôä úòLa àä ,äøtk úòLa àä ,ïééL÷ àì éããäà©£¨¥¨©§¨¨¦§©©¨¨¨¦§©©§¨¨
úòLa àúéén÷ é÷Bî ìàeîL ,àéL÷ àì éîð éàøBîàå©£¨¥©¦¨©§¨§¥¥©©§¨¦§©
;àëôéà é÷Bî àleò ,äLøôä úòLa àúééøúa ,äøtk©¨¨©§©§¨¦§©©§¨¨¨¥¦§¨

.éâéìt éàcå éàøBîà¯!àèéLt¯éàî :àîéúc eäî £¨¥©©§¦¦§¦¨©§¥¨©
ìàeîL øîà÷c äLøôä úòLa¯,äLøôä úòLa óà ¦§©©§¨¨§¨¨©§¥©¦§©©§¨¨

ïëå" .ïì òîLî à÷ ,déúáeéz àúéén÷ Cäc áb ìò óàå§©©©§¨©©§¨§§¥¨©§©¨§¥
øñîc ïàî éàä :úLL áø øîà .'åëå "ïéôBk íéLð éhéâa§¦¥¨¦¦¨©©¥¤©©§¨©

àhébà àòãBî¯!àèéLt .àòãBî déòãBî¯,àëéøö àì ¨¨©¦¨¨¥¨¨§¦¨¨§¦¨
déìèa éìeha àîéúc eäî ;évøéàå deàNòc¯òîLî à÷ ©£¨§¦©¥©§¥¨©¥¨§¥¨©§©

ãò ?"øîàiL ãò" éàî ,"ïzéL ãò" éðúéì ïk íàc ,ïì̈§¦¥¦§¥©¤¦¥©©¤Ÿ©©
.déòãBîì déì ìháîc¦§©¥¥§¨¥

éì÷ùî øîåàä êìò ïøãä

LíeìL íéîBúiä,íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL ©§¦§¦§©¤§¥¦¦
.áøòáe ø÷aa ïéæéøëîeàøîâø÷aa àðL éàî ©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤©§¨©Ÿ¤

íéìòBt úàöBä úòLa :áø øîà äãeäé áø øîà ?áøòáe¨¤¤¨©©§¨¨©©¦§©¨©£¦
íéìòBt úàöBä úòLa ;íéìòBt úñðëä úòLáe¯àkéàc ¦§©©§¨©£¦¦§©¨©£¦§¦¨

dì eøéiñ eìéæéà :íéìòBôì eäì øîà ,ïaæéîì àçéðc§¦¨§¦§©¨©§§£¦¥¦©§¨
íéìòBt úñðëä úòLa ;éìäéð¯:eäì øîàc ,økãéðc ¦£¦¦§©©§¨©£¦§¦§©§¨©§

ìL íéîBúiä íeL :éëä éîð àéðz .eäðéìééLéð ìéæéðïéæéøëîe .íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL ¥¦¦©§¦§©§¨©¦¨¦©§¦§¦§©¤§¥¦¦©§¦¦
äéðîéña éðBìt äãN :øîBà ;íéìòBt úñðëä úòLáe íéìòBt úàöBä úòLa ,áøòáe ø÷aa©Ÿ¤¨¤¤¦§©¨©£¦¦§©©§¨©£¦¥¨¤§¦§¦¨¤¨
äMàì ïzéì úðî ìò çwéå àáé çwéì äöBøä ìk ,àîeL àéä Cëå äôé àéä Ck äéøöîáe¦§¨¤¨¨¦¨¨§¨¦¨¨¨¤¦©¨Ÿ§¦©©§¨¦¥§¦¨
?"BáBç áBç ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò" øîéîì éì änì .BáBça áBç ìòáìe äúaeúëa¦§¨¨§©©§¨¨¦§¥©©§¨¦¥§¦¨§¨¨§©©

¯.ãé ìò ãé ìò äì÷Lc äMàa déì àçéðc àkéàå ,éæeæa ì÷éîc áBç ìòáa déì àçéðc àkéàc§¦¨§¦¨¥§©©§¥¥§¥§¦¨§¦¨¥§¦¨§¨§¨©©©©
åðú
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oikxr(iyiy meil)

ok xn` m`úòãì,xtkzndàöé.ezaeg ici xtkzndúòãì àlL §©©¨¨¤Ÿ§©©
,xtkznd.àöé àìxn` m` j`ïéa ,'éìò éðBìt ìL åéîìLe BúìBò' Ÿ¨¨¨§¨¨¤§¦¨©¥
xn` m`úòãìe ,mda aiigdïéaok xn` m`úòãì àlL,aiegnd §©©¥¤Ÿ§©©

,àöéjxev yi dler oaxwa s`y xn`y l`eny ixack `ly edfe ¨¨
:`xnbd zvxzn .aiegnd oevxe zrcaìàeîL Cì øîàaeyiia ¨©¨§¥

,ef `iyewàéää àéðz ékdpi` dlery `ziixaa epipyy dn - ¦©§¨©¦
edf ,milra zrc dkixvévøéàc ,äøtk úòLaak ixdy -dvxzd x ¦§©©¨¨§¦©¥

edericedyk jkl.äLøôä úòLaeàðà àðéîà÷ éëip`y dne - ¦§©©§¨¨¦¨£¦¨£¨
edf ,milra zrc jixvy izxn`.äLøôä úòLa¦§©©§¨¨

:l`eny lr wlegd `xen` `xnbd d`ianedlery xne`d ,l`eny
,dxtk zrya `le dyxtd zrya milra zrc dkixvàleòc àâéìt§¦¨§¨

,`ler lr wleg -e÷léç àì ,àleò øîàcmilrad zrici oipraïéa §¨©¨Ÿ¦§¥
äìBòå ,äLøôä úòLa úòc äëéøö úàhçL àlà ,äìBòì úàhç©¨§¨¤¨¤©¨§¦¨©©¦§©©§¨¨§¨
éãéàå éãéà ,äøtk úòLa ìáà ,äLøôä úòLa úòc äëéøö ïéà¥§¦¨©©¦§©©§¨¨£¨¦§©©¨¨¦¦§¦¦

eaixwd m` ,z`hge dler ,dfe df -àì ,úòãì àlL ,àöé ,úòãì§©©¨¨¤Ÿ§©©Ÿ
.àöéwx milra zrc dkixv dlery xne`d l`eny ixack `ly edfe ¨¨

.dxtk zrya `le ,dyxtda
:`lere l`eny lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥

xne`dBîLàå Búàhçe`éðBìt ìL åéîìLe BúìBòmilhen eidi ©¨©£¨¨§¨¨¤§¦
éìòok xn` m` ,m`iadlúòãì,aiegndàöéj` ,ezaeg ici dld ¨©§©©¨¨

.àöé àì ,úòãì àlLmilra zrca jxev yi dler oaxway rnyne ¤Ÿ§©©Ÿ¨¨
,dxtka zrc jixvn epi`y l`enyk `lye ,dxtka oiae dyxtda oia
:`xnbd zvxzn .dyxtda zrc jixvn epi`y `lerk `lye

dì é÷Bî ,ìàeîLwx `ziixad z` cinrn -,äLøôä úòLadfay §¥¥¨¦§©©§¨¨
e .zrca jxev yiy l`eny xaeqdì é÷Bî àleòwx,äøtk úòLa ¨¥¨¦§©©¨¨

.zrca jxev yiy `ler xaeq dfay
zwelgne zeziixad zxizq oipra `tt ax ixac z` d`ian `xnbd

:`lere l`enyïééL÷ àì éããäà àúéiðúî ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨©§¦¨¨©£¨¥Ÿ©§¨
iabl epipy dpey`xd `ziixaay s` ,ef z` ef zexzeq opi` zeziixad
dipyd `ziixaa eli`e ,'`vi ,zrcl `ly oiae zrcl oia'y dler

c ,odipia welig yiy oeik ,'`vi `l ,zrcl `ly'y epipyàä- ¨
zwqer zg` `ziixa,äøtk úòLaeàäzwqer zxg`d `ziixad - ¦§©©¨¨¨

,äLøôä úòLadidi ,`ziixa lk zwqer ote` dfi`a ,df xac mpn` ¦§©©§¨¨
.oldlcke ,l`enye `ler zwelgna ielzàéL÷ àì énð éàøBîàå- ©£¨¥©¦Ÿ©§¨

,`ziixa meyn dyw `l ok mb ,l`enye `ler ,mi`xen`d lre
càúéén÷ é÷Bî ,ìàeîLoi`y ,dpey`xd `ziixad z` cinrn - §¥¥©©§¨

,zrc jixv,äøtk úòLaeàúééøúa,dpexg`d `ziixad - ¦§©©¨¨©§©§¨
,zrc dkixvny.äLøôä úòLaeàëtéà é÷Bî àleòz` cinrn - ¦§©©§¨¨¨¥¦§¨

zwqer zrc jixv oi`y dpey`xd `ziixady ,jtida zeziixad
.dxtk zrya zwqer ,zrc dkixvnd dipyd `ziixade ,dyxtda

`ly ote`a ayiil yi zeziixad z` mpn` :xne`e `tt ax jiynn
la` ,dxizq odipia didzéàøBîà,`lere l`eny ,mi`xen`d - £¨¥

éâéìt éàcådf lr df miwleg i`cea -wx zrca jxev yi l`enyly , ©©§¦¦
.dxtk zrya wx zrca jxev yi `lerle ,dyxtda

:`xnbd ddnzàèéLtmi`xen`d ixac lr dyw `ly heyt - §¦¨
:`xnbd zvxzn .`ziixadnàîéúc eäî,xnel leki ziid -éàî ©§¥¨©

ìàeîL øîà÷c 'äLøôä úòLa',milra zrc jixvyúòLa óà ¦§©©§¨¨§¨¨©§¥©¦§©
,äLøôä,dxtka mbe dyxtda mb milra zrca jxev yi eixacle ©§¨¨

mlek dfa `l` ,dxtk zry iabl miwleg l`enye `ler oi`y `vnpe
:`xnbd dtiqene .ezrca jxev yiy micenáb ìò óàådf itly §©©©

`vnidéúáeéz àúéén÷ Cäcz` zxzeq dpey`xd `ziixady - §©©©§¨§§¥
e` zegtd lkl epiide ,zrc jixv oi`y x`ean da ixdy ,eixac
zrc z` ok yxtl mileki epiid ok it lr s` ,dxtka e` dyxtda

.l`enyïì òîLî à÷,'`iyw `l inp i`xen`' xn`y jka `tt ax ¨©§©¨
ixac z` zxzeq `ziixad oi` `l` ,l`eny ixaca xe`iad df oi`y
,dyxtda wx zrc mikixv l`enyly oeik epiide ,mi`xen`d cg`

.`ziixadn eilr dyw `le ,dxtka `le
:dpyna epipy'åëå ïéôBk íéLð éhéâa ïëådvex xn`iy cr eze` §¥§¦¥¨¦¦

.ip`

:df oipra `xnin `xnbd d`ianøñîc ïàî éàä ,úLL áø øîà̈©©¥¤©©§¨©
àhébà àòãBî'`rcen' xqn okl mcewe ,ezy` z` yxiby mc` - ¨¨©¦¨

,dyxbl eze` miteky zngn `l` ,epevxn `ly hbd z` ozep `edy
àòãBî déòãBî.lha hbde ,`rcend zxiqn dliren - ¨¥¨¨
:`xnbd zl`eyLtàèé`ly ozipy hb lk ixdy ,oicd `ed oky §¦¨

:`xnbd daiyn .leqt `ed ,lrad oevxn,àëéøö àìote`l `l` Ÿ§¦¨
c`rcend zxiqn xg`ldeàOò,eze` etk -évøéàådvxzde - ¦©§©§¦©¥

,dyxbldéìha éìeha àîéúc eäîhbd zpizpy xnel xeaq ziid - ©§¥¨©¥©§¥
,xyk hbde ,`rcend z` lhia `edy dgikenïì òîLî à÷̈©§©¨

.`rcend ly lehiak zaygp dpi` dnvr hbd zxiqny
:`xnbd zwiicn .epizpynn df oic cnl zyy axy zx`an `xnbd

,ïk íàc,`rcend lehiak zaygp hbd zxiqnyéðúéìdid - §¦¥¦§¥
eze` miteky zepyl dpynl,'ïziL ãò'dzid dnvr dpizpde ©¤¦¥

,`rcend lehiak zaygpéàîoeyl dpynd dhwp recn -ãò' ©©
øîàiLliren hbd oi`y di`x ef ixd ,'ip` dvexdéì ìháîc ãò ¤Ÿ©©¦§©¥¥

,déòãBîì.dyxbl epevxy yexita xn`ie §¨¥

éì÷ùî øîåàä êìò ïøãä

íéîåúéä íåù ¯ éùù ÷øô
iqkpne minezi iqkpn zeaeg ziiab ote`a ezligza wqer df wxt

,ycwdoi`e ycwdl oenn aiigy mc`a zeipynd zewqer jyndae
.z`f miyer cvik ,eiqkpn z`f zeabl xafbd jixve ,mlyl oenn el

äðùî
íéîBúéä íeLjyna ziyrp ,miphw minezi ly rwxw zney - ©§¦

ìL,íBé íéLyixede zne ,mixg`l oenn aiig didy mc` ,xnelk §Ÿ¦
mirxete mciay rwxwd z` mixkeny `ed oicdy ,eipal rwxw
jk xg`e ,rwxwd ieey z` oic zia minW dligz ,aegd z` dinca
z` elrie dzepwl evxiy daxd eidiy ick dzxikn lr mifixkn
mc` ipa ernyiy ick ,mei miyly jyna ziyrp ef dfxkde ,dxign

.dxiknd lr miaxLc÷ää íeLåly rwxw xeknl `ay xafb - §©¤§¥
jyna rwxwd zxikn lr fixkn ,ycwde .íBé íéMLmeya oia ¦¦

ycwdd meya oiae minezidïéæéøëî,mei lka miinrt.áøòáe ø÷aa ©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤

àøîâ
:`xnbd zxxan .'axrae xwaa oifixkne' :dpyna epipyàðL éàî©§¨

áøòáe ø÷aa,mipnfd x`yn axrde xwead ly onfd dpey dna - ©Ÿ¤¨¤¤
:`xnbd zx`an .mifixkn mda `weecy,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

`id axra dfxkddíéìòBt úàöBä úòLami`vei milretdyk - ¦§©¨©£¦
.xirl mixfege mzcearnå`id xweaa dfxkddúñðëä úòLa §¦§©©§¨©

íéìòBtmzcearl,ok miyery mrhde .,íéìòBt úàöBä úòLa £¦¦§©¨©£¦
ïaæéîì àçéðc àkéàc,rwxwd z` zepwl dvexy in yi m`y -øîà §¦¨§¦¨§¦§©¨©

íéìòBtì eäìaiha mipiane zecya micaerd eilretl xn`i - §©£¦
,zerwxwdéìäéð dì åøéiñ eìéæéà,ixear dcyd z` ewcaze ekl - ¥¦©§¨¦¨¦

mb mifixkny mrhde .dzepwl il i`ck m`díéìòBt úñðëä úòLa¦§©©§¨©£¦
`edeäì øîàc økãéðc,dwceal mdl xn`y xkfiy ick -ìéæéð §¦§©§¨©§¥¦

eäðéìéiLéð`xnbd zriiqn .daih dn milretd z` l`yie jlie - ¦©§¦§
:ax ixacléëä énð àéðz,`ziixaa mb ok epipy -íéîBúéä íeL ©§¨©¦¨¦©§¦

ìL,áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL §Ÿ¦§©¤§¥¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤
,íéìòBt úñðëä úòLáe íéìòBt úàöBä úòLa.ax ixacke ¦§©¨©£¦¦§©©§¨©£¦

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianøîBà,fixknd,éðBìt äãN ¥¨¤§¦
äéøöîáe äéðîéña,el`e el` md dizeleabe jke jk md dipniqy - §¦¨¤¨¦§¨¤¨

äôé àéä Ck,da dlicb d`eaz jke jk -àîeL àéä Cëåmekqae - ¨¦¨¨§¨¦¨
zia dze` eny df,oicçwéì äöBøä ìk,dcyd z`.çwéå àáédide ¨¨¤¦©¨Ÿ§¦©

zxknp ef rwxwy xne` fixkndïzéì úðî ìògwnd zern z` ©§¨¦¥
dúaeúëa äMàì,dl miaiig minezidy daezkd inc zxenz -åok ¨¦¨¦§¨¨§

zxknp `idy fixkn ,aeg oerxtl df did m`BáBça áBç ìòáì- §©©§
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ycew zay meil)

:ycwdae minezia dfxkdd onf oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
íéîBúéä íeL ,ïðaø`edìL,íBé íéML Lc÷ää íeLå ,íBé íéL ©¨¨©§¦§Ÿ¦§©¤§¥¦¦

,øéàî éaø éøác.epzpyna `pzd zrckíeL ,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
ä íeLå ,íBé íéML íéîBúéä,íéøîBà íéîëçå .íBé íéòLz Lc÷ä ©§¦¦¦§©¤§¥¦§¦©£¨¦§¦

äæ ãçàå äæ ãçà,ycwdd meye minezid mey -.íBé íéML ¤¨¤§¤¨¤¦¦
:dkldd z` zxxan `xnbd,äëìä ,éîéáà øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©£¦¦£¨¨
.íBé íéML íéîBúéä íeL:`xnbd zxne`áéúéayi -àéiç éaø ©§¦¦¦¨¦©¦¦¨

àzòîL àäì øîà÷å ,ïéáà øa,`cqg ax mya ef dreny xn`e - ©¨¦§¨¨©§¨§©§¨
.mei miyy `ed minezid meyyéaøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨§©¦
úøîà÷ íéML ,ïéáà øa àéiç`ed minezid meyy zxn` m`d - ¦¨©¨¦¦¦¨¨§©

,mei miyyìL BàíéLmeidéì øîà .úøîà÷,oia` xa `iig iax §Ÿ¦¨¨§©¨©¥
íéML`ney iabl ,el`ye wgvi xa ongp ax siqed .izxn` mei ¦¦

íéîBúéc,ok zxn`Bà`ney iabl,déì øîà .Lc÷äc`ney iabl ¦¦§¤§¥¨©¥
.íéîBúécweqtl dzid jzpeek m`d ,el`ye siqedBà ,øéàî éaøk ¦¦§©¦¥¦

.øéàî éaøk ,déì øîà .äãeäé éaøk§©¦§¨¨©¥§©¦¥¦
:wgvi xa ongp ax el dywdìL øéàî éaø àäåíéLmei,øîà÷abli §¨©¦¥¦§Ÿ¦¨¨©

.mei miyy mifixkny jixack `le ,minezi zfxkddéì øîàiax ¨©¥
,oia` xa `iigéëä[jk-]éáàè éôìe÷ ,éîéáàî ,àcñç áø øîà ¨¦¨©©¦§¨¥£¦¦§¥¨¦

àzòîL àäc dìò éòìa,ef `ibeq lr inia` ipkd zelecb ze`kd - ©§¦£¨§¨§©§¨
izywde ,'mei miyy xi`n iaxl minezid mey' ize` cnily
uxize ,mei miyely minezid mey xi`n iaxly `ziixaa x`eandn

m` ,dfxkd ipte` ipy yiy ilæéøëäì àamini,íéôeöøxg` mei ¨§©§¦§¦
fixkn ,meiìL,íéLwx fixkdl `a m`e,éLéîçáe éðLael` miniay §Ÿ¦§¥¦©£¦¦

efixki ,miax mc` ipa mitq`zne oecl miayei mipic izaíéML.mei ¦¦
:`cqg ax x`aneäæøëä éîBéì øî eäì áéMç éëc áb ìò óàå- §©©©§¦©¦§©§¥©§¨¨

c `vnz ,mei miyy jyna dfxkdd ini z` aygz m`y s`eeåä àìŸ£
éîBé øñéðîz àlàmiyya ixdy ,mei xyr dpeny `l` eidi `ly - ¤¨©§¥©¥

xyr dpeny wx yi iying meia miniizqne ipy meia miligzny mei
c ,oexqg jka oi` ,iyinge ipy iniàúléî àëLîc ïåékoeiky - ¥¨§¨§¨¦§¨

,mei miyy dfxkdd onf jynpyéLðéà éòîLmiyp` mirney - ¨§¦¦§¥
.xaca

ick minezi ly rwxw mixkeny mipte` yiy epzpyna x`azd
miyer izn zwelgn dzr d`ian `xnbd .mdia` zeaeg z` rextl

:okîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà ,éqà áø øîà äãeäé áø øîàíé,miphw ¨©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦§¦§¥§¦
,mdia` zeaeg z` mdn zeablúìëBà úéaø äúéä ïk íà àlà¤¨¦¥¨§¨¦¦¤¤

,ïäaicke ,ziaix mdilr sqezn aegd z` rextln midzyn mdyky ¨¤
.aegd z` oic zia mdn miaeb df cqtdn mlivdl,øîBà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¥

,minezidn miaeby mipte` ipy yiì Bà,úéaø Ba LiL øèLaxke ¦§¨¤¤¦¦
,iq`,äMà úaeúëì Bà,dzaezk inc z` mdia` zy`l zeabdl ¦§©¦¨

éðBæî íeMîyie ,dze` oefl miaiig md ixd deabi `l m`y oeik - ¦§¥
dze` mipf mb seqal dabzy daezkd inc calny ,cqtd jka mdl
jkae ,dzaezk z` mdn zeabl mdiqkpl oic zia miwwfp okle ,mei lk

.dizepefnn exhti
:`xnbd zl`ey .mzwelgn z` zx`an `xnbdéàî ,éqà áøå§©©¦©

øîà àì àîòèmb minezin miaeby ,opgei iaxk,äMà úaeúëì ©£¨Ÿ¨©¦§©¦¨
:`xnbd daiyn .zepefnd cqtd meyneïðaø déì eðéwz àäc- §¨©¦¥©¨¨

z` lral minkg epwiz ixdyäéãé äNòîzgz dy`d ly ©£¥¨¤¨
md dze` mipf mde li`edy ,ok oicd minezid lv` ok enke ,dizepefn
oi` ,dze` mipf mdy jka cqtd mdl oi`y oeike ,dici dyrna mikef

.dzaezk z` mdn miaeb
:zxxane `xnbd dkiynnCãéàådny xaeq `ed recn ,opgei iaxe - §¦¨

zngny ,mxear cqtd df mdiqkpn zipefip `idyz` mdn miaeb ok
.dici dyrn z` mdl zpzep `id zepefnd zxenz ixde ,daezkd

:`xnbd zx`anä÷tñ àìc ïéðîéædici dyrn oi`y minrt yi - ¦§¦§Ÿ©§¨
siqedl minezid mikixve ,dizepefn incl miwitqn dy`d ly
cqtd minezil yi minrtly oeike .miciqtne ,dpefl ick mpennn
mxhetl ,dzaezk inc z` dxear miabn cinz okl ,dizepefnn

.dizepefnn
iqkpn miaeb oi`y xne`d iq` ax lr zeipyn dnkn dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dy` zaezkl mineziïðz,(:`k) epzpynaíeL §©
íéîBúéä,mdia` ly aeg ziiab jxevl dyrpyìLíeLå ,íBé íéL ©§¦§Ÿ¦§

.áøòáe ø÷aa ïéæéøëîe ,íBé íéML Lc÷ää,xxal yieéàîa ©¤§¥¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤§©
ïðé÷ñò,minezin eze` miaeby ,xaecn aeg dfi`a -àîéìéàm` - ¨§¦©¦¥¨

xaecny xn`píéáëBk ãáBò áBç ìòáa,ziaixa mdia`l deldy §©©¥¨¦
,mdn miaeb cqtd mdl didi `ly ickeúééö éîepl rnyi ike - ¦¨¦

m`e ,jkl mikqi `l i`ce ixde ,dfxkdd ini xear ziaix zeabl `ly
egiexiy okziy s` ixde ,dfxkda rwxwd z` mixken recn ok
lkn ,`neydn xzei rwxwd lr mlyiy in didiy jka minezid
xzeia dexkni `l m`y ,ef dfxkdn minezid eciqtiy mb okzi mewn
oic zia oi`e ,dfxkdd ini lk lr ztqep ziaix enlyi ,dzneyn
rwxwd z` exkniy ie`x dide ,minezil wifdl lekiy xac miyer

.dfxkd `ll ,cinàèéLt àlàxaecny,ìàøNé áBç ìòáam`e ¤¨§¦¨§©©¦§¨¥
,dyw okàúéaéø ìéëà÷c éàicke ,minezidn ziaix lhep `ed m` - ¦§¨¨¦¦¦¨

,eaeg ze` miabn ep` mcqtd z` repnldéì ïðé÷áL éîep` ike - ¦¨§¦©¥
,ziaix mdn zeable xeqi` xearl el migipnàlàåxnel jixv i`ce §¤¨

àúéaéø ìéëà÷ àìc,ziaix mdn lhep epi`y -åok it lr s`éðz÷ §Ÿ¨¨¦¦¦¨§¨¨¥
y dpynaïé÷÷æðe .md zeablàîìLadpynd zpaen -ìzrcéaø ¦§¨¦¦§¨¨§©¦

,ïðçBé,dy` zaezkl minezin miaebydì é÷Bîz` cinri `ed - ¨¨¥¨
dpynd,äMà úaeúëa,dfxkda mixkeny dpynd dxn` df lry ¦§©¦¨

,éqà áøì àlà,dy` zaezk minezin miaeb oi`y,àéL÷dfi`a ¤¨§©©¦©§¨
.dfxkda minezi iqkp mixkeny dpynd dxn` ote`

:`xnbd zvxznCì øîàjl aiyi -àçéð éî ïðçBé éaøìe ,éqà áø ¨©¨©©¦§©¦¨¨¦¦¨
,dy` zaezka xaecn m` ixde ,dpynd zpaen opgei iax zrcl ike -

,cin dze` mixken oi`e ,dfxkda rwxwd z` mixken recn ,dywéî¦
àãñôî à÷ éàcåc éðBæî ïðé÷áLmelyz z` ep` migipn ike - ¨§¦©§¥§©©¨©§§¨

ndmipf md dfxkdd ini lky ,minezid ly i`ce cqtd `edy zepef
,dze`ïðéçååøî àì éà ïðéçååøî éà ïðéòãé àìc äæøëä ïðéè÷ðå- §¨§¦©©§¨¨§Ÿ¨§¦©¦©§§¦©¦Ÿ©§§¦©

`l ef dfxkday ,mei miyly jyna mdly rwxwd lr mifixkn ep`e
mipewd elri `ly okzi ixdy ,`l e` minezil geix didi m` epl reci
ixde ,zepefnd inc z` minezid eciqti miizpiae ,`neyd xign z`

.dfxkd `ll ,cin rwxwd z` xeknpy `id minezid zaeh
:opgei iax lr `iyewd z` `xnbd dgec,àéL÷ àì àäz`y oeik ¨Ÿ©§¨

cinrdl ozip epzpynadpnl`dy ote`úòáBzz`úéáa dúaeúk §©©§¨¨§¥
,ïéc`ed df oicekeixacäãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøã ¦¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨

,ìàeîL øîàdpnl`úòáBzäz`dì ïéà ,ïéc úéáa dúaeúk ¨©§¥©©©§¨¨§¥¦¥¨
,úBðBæîzx`yp `idyk wx ezen xg`l dpefl aiigzn lrady itl §

`idyke ,xg`l `ypidl dvex `idyk `le ,eceak zngn dpnl`
dl oi`e ,`ypidl dpevxy gken oic ziaa dzaezk z` zraez
,daezkd zrixt zigcpy jka miciqtn minezid oi` `linne ,zepefn
mileki jkae ,dfxkd ici lr rwxwd z` exkniy dpynd dxn` okle

.rwxwd xign lr zegewld etiqei m` giexdl wx minezid
:`xnbd ddnzéëä éàoi`e zepefn dl oi`y ote`a xaecn ok` m` - ¦¨¦

,dzaezk z` dzr dl mirxet mpi`y jka minezil cqtd lk
dì ïðé÷wcæéî àì é÷ewcæéàz` zeabdl llk wwcfp `ly ie`x - ¦§©¥Ÿ¦§©§¦©¨

iqkpn zeaeg zeabl miwwfp oi` ixdy ,miphw minezin dzaezk
.cqtd lk mdl oi` o`ke ,cqtd mdl yi ok m` `l` miphw minezi

:`xnbd zvxznàøwéòî dì ïðé÷wcæéàc ïåék ,àlàoeik - ¤¨¥¨§¦§©§¦©¨¥¦¨¨
ick ,dzriaz z` renyl epwwfed dzaezk drazyk dligzny

,minezid egiexie dizepefn ciqtz df ici lryóBqáì dì ïé÷wcæéî¦§©§¦¨§©
dzeabdl ,dizepefn dciqtd xakyk ,jk xg` s` dl miwwfp okl -
iax ixacly `vnp .minezil cqtd oi` xak dzry s`e ,dzaezk z`
drazy dpnl`a dcinrdl yi `l` ,dyw dpynd oi` opgei
miyere ,dzaezk dzeabdl dl miwwfpe ,dizepefn dciqtde dzaezk

.minezid egiexiy ick dfxkd ici lr z`f
:`xnbd dywn .iq` ax lr `iyewl zxfeg `xnbd dzríB÷î ìkî¦¨¨

,àéL÷ éqà áøìz` cinri `ed cvik ,dligza epiywdy enke §©©¦©§¨
ziaixyk `ed minezin miaeby cigid ote`d eixacl ixde ,dpynd
rpnidl mikqi `l `edy oeike ,ieb delna epiide ,mda zlke`
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קנט oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

àúòîù àäì.`cqg axc Ðéáàè éôìå÷.`zrny `cd lr zelecb ze`kd Ð

iax xn` `d :el dywn iziide ,mei miyy xi`n iaxl minezid mey :ipicnln didy

.ycwd oia oinezi oia ,mei miyly Ð oitevx fixkdl `a :il xn` `ede !miyly xi`n

éùéîçå éðù æéøëäì àá íàådfxkd inie ,mei miyy meyd ied ,oicd ini mdy Ð

zaya ipyn aeyge `v .mei xyr dpeny

dyye miyng jl ixd Ð zereay dpeny

.iying ipy xyr dyy mda `die ,mini

cer siqediriaxe iyilye ipy :mini drax`

ligzdyn mei miyy ixd Ð zaya iyinge

.dfxkd ini xyr dpeny oda yie ,dfxkdd

íéîåúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà.oxkenl Ðúéáø
ïäá úìëåàzern iebl oiaiiegn eidy Ð

.ziaxaéðåæî íåùîdaeb dpi`y onf lkc Ð

.edcic `ciqt iede ,mdlyn zipefp dzaezk

éåâ áåç ìòáá àîéìéà,ziax liwyc Ð

.oiwwfp ikdleúéàö éîini oizndl Ð

ziax `la epizfxkdäúáåúë úòáåúá ?
ïéã úéáá`l ,zepefn dl oi` aeyc oeikc Ð

.dpznda icin minezi icqtnäì ÷é÷ãæð àì
oi` eiykrne li`ed ,dzaezk rextl Ð

!minezid lr dizepefnäì ïðé÷÷ãæàã ïåéë
àø÷éòîdzaezk zriaz zligza Ð

.dizepefn dciqtdlóåñáì äì ïðé÷÷ãæîÐ

.dzaezk dzeabdløéàî éáø àéù÷ àì àä
àéädipin zipepiaa [dy`] zaezk :xn`c Ð

ol rnyn `we ,dyxib m` oebk ,dicic

.zixeaifa inzincïéðùãë.ieb aeg lraa Ð

äãåî áééçùë.mdia` dced dzin zrya Ð

äãåî áééçùë éîð åäìåëaeg lrae Ð

.l`xyiäùåøâ.zepefn dl oi` Ðàéää
ïðçåé éáøãopiabn dy` zaezk :xn`c Ð

.inzinäì ïðéðúî àðéç íåùîick Ð

e`ypie miypd ipira og miyp`d e`vniy

.inp dyexb elit` jklde ,odløúá
åäéé÷áéùmdl gipdy ,mdia`k ezeni Ð

.df oennåäðéð äåöî ãáòéî éðá åàìÐ

.elicbiy cr oizni `l` ,od miphwcéøøö
äéñôúàe` zern eaeg lral ozp mdia` Ð

witqd `le ,dzin zrya oekyna adfe sqk

.ecin xhyd z` lehiläéúîùãoic zia Ð

zne ,eaeg dfl rxet epi`y lr odia`l

`lc ,ixxvl yginl `kil `zydc .diznya

.eiecip exiziy ick ,oic ziaa `l` erxet did

äéúîùá úéîå äéúîùãá íúî åçìùÐ

exn`c ,lirlc `ziipzn jpd lk inwezin

.oiwwfpàðåä áøë àúëìäå`lc `kidc Ð

.ixxvl yiig dezny
àîéìéà
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ïðú:xn`z m`e Ð ziiv in ieb aeg lraa `nil` opiwqr i`na 'ek minezid mey

ivn ded diteb iq` axc dizlinn ?oizipznn iq` axl iaeze`l dil dnl

i`na .mda zlke` ziax ok m` `l` minezi iqkpl oiwwfp oi`c :xn`c ,jxtinl

i`e ?elicbiy cr oizndl ziiv in Ð ieb aeg lraa `nili` ?oiwwfp oi`c i`d opiwqr

lik`wc dil opiway in Ð l`xyi aeg lraa

ivn `l iq` axc `zlinnc :xnel yie ?ziax

,edl raz `lca dnwe`l xyt`c ,jxtinl

oi` ikd meyne .ixii` ieb aeg lraa mlerle

ziax ok m` `l` aegd rextl miqkpl oiwwfp

`l elit` oiwwfp [f`e] ,oda zlke`

odilr daxi `ly itl ,eaeg ieb edl raz

i`cec ,xity jixt oizipznn la` .ziaxd

,ixiin edl razca Ð meyl oic zia izgpcn

cr ziiv in Ð ieb aeg lraa i` :jixt jkitl

?ziaxd zeaxdl `ly dfxkd znlyd xg`

zkx`da eciqti `ny ok m` Ð ziiv `l i`e

opirci `l i` i`cec .egiexiy dnn xzei onfd

ikixv `l Ð opigeexn `l i` opigeexn i`

`zlin lr jenqa cenlzd xn`wck ,dfxkd

.opgei iaxcøîàded `l yixn ongp ax

'ek opiwiwfn jli`e o`kn 'ek inzil opiwiwfn

iqkpl oiwwfpc ,ipica ongp axk dklde Ð

zeaezk) "azekd"a `zi` inp ikde .minezi

dy` gipde zny in :opzc `d iab (`,ct

oecwt e` deln el dide ,miyxeie aeg lrae

iax xn`e .mday lyekl ozpi Ð mixg` cia

.`pig meyn ,dy` zaezkl (my) :dlr opgei

.oiwwfp `nl`
`ax
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oikxr(ycew zay meil)

:`tt ax zhiy lr epzpynn dzr dywn `xnbdïðz,epzpynaíeL §©
íéîBúéäzeabl ick miphw minezi ly rwxw miny oic ziayk - ©§¦

dilr mifixkn ,mdia` aeg z` dpnnìLLc÷ää íeLå ,íBé íéL §Ÿ¦§©¤§¥
ïéæéøëîe ,íBé íéMLmei lk.áøòáe ø÷aa,xxal yieïðé÷ñò éàîa ¦¦©§¦¦©Ÿ¤¨¤¤§©¨§¦©

,elcbiy cr ea mipiznn oi`y ,xaecn aeg dfi`a -ìòáa àîéìéà¦¥¨§©©
,íéáëBk ãáBò áBç,minezid elcbiy cr oizndl mikqn epi`y ¥¨¦

,dzr eaeg z` zeabl dvexeúéàö éîoizndl epl ziivi `ed ike - ¦¨¦
.cin eaeg z` zeabl dvxi `lde ,dfxkd ini miylylàèéLt àlà¤¨§¦¨

xaecny,ìàøNé áBç ìòáa,dfxkdd inil oizndl mikqny §©©¦§¨¥
edì é÷Bî ,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àîìLaz` cinrn `ed - ¦§¨¨§©¨§¥§©§ª©¥¨

epzpynaote`äãBî áéiçL,rxt `ly ezzin mcew deld dcedy - §¤©¨¤
.miphw minezin s` miaeb dfk ote`ae,àtt áøì àlàs`y xne`d ¤¨§©¨¨

,zeevna miaiig mpi`y oeik ,miphwn miaeb oi` dcen aiigyk,àéL÷©§¨
.epzpyn zwqer ote` dfi`a

:`xnbd zvxzn,àtt áø Cì øîà,xaca mivexiz ipyúéòa éà ¨©¨©¨¨¦¨¥
àîéàa epzpyna xaecny uxzz dvxz m` -,äaeúkeàpéç íeMî ¥¨§¨¦¦¨

lirl x`eanke ,miphw minezin s` deabiy xaca minkg eliwd
.`ypidl miypd evxzi df ici lry ,(`"r),àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

xaecny,ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL íéáëBk ãáBò áBç ìòáa§©©¥¨¦¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
.dfxkdd ini eniizqiy cr oizndl dvxzn `ed okle

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåéìò ìaé÷ éàz` miakek caerd ¦¦¥¨¨
,l`xyi ipicéìãâc ãò eäì øèðéìmdl oizni -ixdy ,elcbiy cr ¦§©§©§¨§¦

.mda zlke` ziaix oi` m` miphw minezin miaeb oi` l`xyi ipica
:`xnbd zvxznåéìò ìaéwLl`xyi ipic z`,Bæì,dfxkd ini oiprl ¤¦¥¨¨¨

,Bæì åéìò ìaé÷ àìå.miphw minezin miaeb oi`y df oiprl §Ÿ¦¥¨¨¨
:`ziixan `tt ax lr dywn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©

`id minezid ly rwxwd zxikny mifixkny (:`k) lirl d`aedy
áBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìòz`.BáBç,xxal yie ©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©

ïðé÷ñò éàîaly rwxw mixkeny ,`ziixad zwqer ote` dfi`a - §©¨§¦©
,miphw minezi,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéàoiznn epi`y ¦¥¨§©©¥¨¦

,minezid elcbiy cr eziiabaúééö éîz` oizndl epl ziivi ike - ¦¨¦
.dfxkdd ini lkàèéLt àlàxaecny,ìàøNé áBç ìòáaok m`e ¤¨§¦¨§©©¦§¨¥

e .miphw minezin l`xyi aeg lra daeb ji` ,dywáøì àîìLa¦§¨¨§©
dì é÷Bî ,òLBäé áøc déøa àðeä`ziixad z` cinri `ed - ¨§¥§©§ª©¥¨

,äãBî áéiçLa.miphw minezin elit` miaeb df ote`aeáøì àlà §¤©¨¤¤¨§©
àîìLa ,àttl xacd oaen -iabäaeúk,`ziixaa zxkfendíeMî ¨¨¦§¨¨§¨¦

àpéç,miphwn s` zeabl minkg da eliwdáBç ìòa àlàxkfend ¦¨¤¨©©
,`ziixaa.àéL÷©§¨

:`xnbd zvxzníìBòìxaecnïBâëe ,íéáëBk ãáBò áBç ìòáa §¨§©©¥¨¦§
,ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwLini seq cr oiznn `ed okle ¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥

:`xnbd ddnz .dfxkddåéìò ìaé÷ éà,l`xyi ipic z`eäì øèðéì ¦¦¥¨¨¦§©§
éìãâc ãòxaecn :`xnbd zvxzn .l`xyi ipick ,elcbiy cr oizni - ©§¨§¦

ote`aBæì åéìò ìaéwL,dfxkd inil oizndl -Bæì åéìò ìaé÷ àìå ¤¦¥¨¨¨§Ÿ¦¥¨¨¨
.elcbiy cr oizndl -

minezi iqkpn miaeb oi`y jkl zexaq izy ex`azd (`"r) lirl
oeik e` ,aeg lra zrixt zevnn mixeht miphwy oeik e` ,miphw
dzr d`ian `xnbd .delnl sqk zexexv deld qitzdy miyyegy

:jkl sqep mrh,øîà àáømiphw minezi iqkpn miaeb oi`y mrhd ¨¨¨©
`ed,øáBL íeMîazke ,delnl deld rxt xak `ny miyyeg ep`y ¦¨

zexhya mi`iwa mpi` miphwd minezid eli`e ,xaey delnd el
.xaeyd z` `evnl elkeie elcbiy cr mdn miaeb oi` okle ,mdia`

:`xnbd dywnéîe ,àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨¦
ïðéLééçmiyyeg ep` ike -ìïðúäå ,øáBL,(.ft) zeaezka dpyna ¨§¦©§¨§¨§©

åéðôa àlL úòøôpäoebk ,dlra ipta `ly dzaezk daebd dy` - ©¦§©©¤Ÿ§¨¨
eiqkpn dzaezk zeabl dvex `ide ,mid zpicnn hb dlra dl glyy

,o`k mi`vnpd,äòeáLa àlà òøtz àìdligz rayidl dkixvy Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
.drxtp `lyåef dpyn lràa äNòî ,äøéaä øN àçà éaø øîà §¨©©¦£¨©©¦¨©£¤¨

,àiëBèðàì àçtð ÷çöé éaø éðôì,aiigd ipta `ly aeg ziiab oipra ¦§¥©¦¦§¨©¨¨§©§¦¨
eðL àì ,øîàåeipta `ly dreaya miaeby dpynaàlàaúaeúk §¨©Ÿ¨¤¨§©

,äMàeáBç ìòa ìáà ,àpéç íeMî,deld ipta `ly zeabl `ad ¦¨¦¦¨£¨©©
àì.envr deld xefgiy cr oizni `l` ,dreaya elit` daeb epi` - Ÿ

øîà [àáøå] (äáøå)myaénð áBç ìòa eléôà ,ïîçð áø`ly daeb §¨¨¨©©©§¨£¦©©©¦
:eziiyew z` ryedi axc dixa `ped ax miiqn .dreayae ,eiptaéàå§¦

úLééçmiyyeg ep`y xn`z m`e -ìøáBL,mdia`l didyíúä ¨§©§¨¨¨
Leçéð énðaeg lray ongp ax xn` recne ,jkl yeygp my mb - ©¦¦

.deld ipta `ly dreaya daeb
:`xnbd zvxzndéì øîà,`axàîòè ïðéøîàãk íúä-df oica ¨©¥¨¨¦§¨§¦©©£¨

,(.gt) my x`eank `ed deld ipta `ly daeb delndy mrhdàlL§Ÿ
Bøéáç ìL åéúBòî ìèBð ãçà ìk àäé,d`eldaBì áLBéå CìBäå §¥¨¤¨¥¨¨¤£¥§¥§¥

,íiä úðéãîaeaeg z` zeabl delnd lkei `le ,eaeg z` rxet epi`e ¦§¦©©¨
,lehile rayidl delnd lekiy ongp ax xaeq okle ,deld iqkpn
dfk ote`ay `ax xaeqe ,df yyg jiiy `l zn deldy mewna la`

.dreaya elit` deld inezin daeb delnd oi`e ,xaeyl miyyeg
:miphw minezi iqkpn diiab oipra dkldd z` zwqet `xnbdøîà̈©

àúëìä ,àáøy `id dkldd -ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéàzeabl ¨¨¦§§¨¥¦§¨¦§¦§¥§¦
.xaey gipde deld rxty miyyegy oeik ,mdnøîà íàåiptl deld §¦¨©

ezen'eðz',delnl aegd inc z` eiqkpn epziy -ïé÷÷æðiqkpl §¦§¨¦
`ax jiynn .rext aegd oi`y dced ixdy ,mdn zeabl minezid

delnl epziy deld xn` m` :wlgneå ,'Bæ äãN'epziy xn` m` ok ¨¤§
elïé÷÷æð ,'Bæ äðî'e` dcy dze` z` mdn lehil minezid iqkpl ¨¤¦§¨¦

,dpn eze` z`ïéãéîòî ïéàåminezil.ñeôBøèBtàxn` m`eäãN' §¥©£¦¦©§¨¤
ïé÷÷æð ,'íúñ äðî'e 'íúñminezid iqkplïéãéîòîemdl §¨¨¤§¨¦§¨¦©£¦¦

,ñeôBøèBtàdrexbd dcyd z` delnl ozie ,dti wlg mdl xexaiy ©§
eciqti `ly ick ,mdiqkpn rexbd dpnd z` e`.

:`ax lr wlegy in d`ian `xnbdeäleëa ,éòcøäð éøîàlka - ¨§¦§©§§¥§§
dcye dpn e` mzq dcye dpn xn` m` oia ,lirl exkfedy mipte`d

,efïé÷÷æð,minezid iqkpn zeablïéãéîòîemdl,ñeôBøèBtà ¦§¨¦©£¦¦©§
,qetexhet` micinrn mzq dcye dpna wxy `ax ixack `lye

edf mpn`ãáìueg -îy ote`úàöîpdBlL dðéàL äãNmicry - §©¥¦§¥¨¤¤¥¨¤
micinrn oi`y ,mdia` cia dlefb dzid ef dcyy micirn

oeik ,dcyd z` mdn mi`iven `l` ,minezil qetexhet`é÷eæçàc§©§¥
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cin dcyd z` mi`ivene mzecr z` milawn `l` ,xwy micirnd
.minezid

:dkldd z` zwqet `xnbdCkìä ,éMà áø øîàewlgpy oeik - ¨©©©¦¦§¨
lr yiy aeg mzqa ,jk dkldd z` weqtl yi ,ircxdpe `ax xaca

,'epz' xn` `le aiig `edy mdia` dced `le ,minezi iqkpé÷ewcæà¦§©¥
ïðé÷wcæî àì,aegd z` mdn zeabl minezi iqkpl oiwwfp oi` -àäc Ÿ¦§©§¦©§¨

àúëìä àáø øîàyïé÷÷æð ïéà.minezi iqkplïðé÷wcæî éàå- ¨©¨¨¦§§¨¥¦§¨¦§¦¦§©§¦©
oi` ,'epz' mdia` xn`yk epiide ,minezi iqkpl miwwfpy ote`ae
dpn xn` m` oia qetexhet` zcnrd iabl wlgny `axk dkld
dfa oiae dfa oia `l` ,mzq dcye dpn xn` m` oiae ef dcye

ïðéî÷Bîmicinrn -ñeôBøèBtà,minezileäleëa éòcøäð éøîàc §¦©©§§¨§¦§©§§¥§§
.ñeôBøèBtà ïéãéîòîe ïé÷÷æð`ed df lk mpn`î ãáìote` ¦§¨¦©£¦¦©§§©¥

y,BlL dðéàL äãN úàöîpoeik ,rwxwd z` mcin mi`iveny ¦§¥¨¤¤¥¨¤
.ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñ é÷eæçàc§©§¥¨£¥§©¨¥Ÿ©§§¦©
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קסב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oikxr(oey`x meil)

mc`d lr mirbp mi`a rxd oeyl oeray.
:`xnbd zvxznàéL÷ àì,mixacd oia dxizq oi` -àä`xnin - Ÿ©§¨¨

ote`a dxn`p zg`åéNòî eðäàceze` ly eiyrn eliredy - §©£©£¨
extiqy eze`e el xtiqy eze` ezngn ehhewzde ,rxd oeyl xaicy

e .eilràäote`a dxn`p zxg`d `xninde -åéNòî eðäà àìc- ¨§Ÿ©£©£¨
:`xnbd zx`ane .ezngn ehhewzd `le ,eiyrn elired `lyéà¦

åéNòî eðäà,ezngn ehhewzdedéìò íéòâð eúàeilr mi`a - ©£©£¨¨§¨¦£¥
e ,mirbp.øtëî ìéòî ,åéNòî eðäà àì éà¦Ÿ©£©£¨§¦§©¥

:`xnbd dywn .ippr iax ixac lr xg` mewnn dywn `xnbd
eðéöî àì íéøáã éðL ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,ïBîéñ éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦§¥§¨¦Ÿ¨¦

,äøtk úBðaøwa íäìla`,äøtk íäì eðéöî øçà øáãamde ¨¤©¨§¨©¨¨§¨¨©¥¨¦¨¤©¨¨
ìå íéîc úeëéôLíéîc úeëéôL .òøä ïBLlkl dxtk dl ep`vn §¦¨¦§¨¨¨§¦¨¦

l`xyiaz`adìå ,äôeøò äìâòòøä ïBLdxtk dl ep`vn §¤§¨£¨§¨¨¨
úøtënL úøè÷ì eðãîì ,àðéðç éaø àéðúc .úøè÷a,`hg lr ¦§Ÿ¤§©§¨©¦£¦¨¨©§¦§Ÿ¤¤§©¤¤

áéúëcKFY l` uxIe dWn xAC xW`M oxd` gTIe' (ai fi xacna) ¦§¦©¦©©£Ÿ©£¤¦¤Ÿ¤©¨¨¤
mrA sbPd lgd dPde ldTd,'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå ©¨¨§¦¥¥¥©¤¤¨¨©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨

ì ìò ,úøtëî úøè÷ äî ìò ,ìàòîLé éaø éác àðúå,òøä ïBL §¨¨§¥©¦¦§¨¥©¨§Ÿ¤§©¤¤©¨¨¨
rxd oeyla dzidy ezcre gxw zwelgna wqer (my) weqtd ixdy
dyn lr eppelzd l`xyiy my xn`py ,oxd`e dyn lr exaicy
''d mr z` mYnd mY`' mdl exn`e ezn ezcre gxwy xg`l oxd`e©¤£¦¤¤©
.zxehwd mdilr dxtik sbpd mda lgdy xg`le ,(e fi xacna)

y oeik ,rxd oeyl lr zxtkn zxehwdy jkl mrhdeLBãwä øîà̈©©¨
L øác àáé ,àeä CeøadyrpéàLçazxehw efe ,hwyae `rpiva - ¨¨Ÿ¨¨¤©£©

,lkida mc` mey oi` ycwnd ziaa dzxhwd onfayìò øtëéå¦©¥©

,éàLç äNòîzniiqn .`rpiva eze` mixtqny ,rxd oeyl edfe ©£¥£©
:dziiyew z` `xnbdíéîc úeëéôMà íéîc úeëéôL àéL÷yi - ©§¨§¦¨¦©§¦¨¦

oial minc zekity lr zxtkn zpezkdy ,ippr iax ixac oia dxizq
zekity lr zxtknd `id dtexr dlbry iel oa ryedi iax ixac

e ,mincì àéL÷là òøä ïBL,òøä ïBLlirndy xn` ippr iaxy ©§¨¨¨¨©¨¨¨
zxtkn zxehwdy xn` iel oa ryedi iax eli`e ,rxd oeyl lr xtkn

.rxd oeyl lr
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì íéîc úeëéôMà íéîc úeëéôLoeik §¦¨¦©§¦¨¦Ÿ©§¨

,xg` ote` lr xaic cg` lkyàäzpezkdy ippr iax ixac - ¨
ote`a epiid ,minc zekity lr zxtkndéìè÷ ïàî òéãécreciy - ¦¦©©©§¥

e ,gvexd `ed inàä`id dtexr dlbry ,iel oa ryedi iax ixac - ¨
ote`a epiid ,zxtkndïàî òéãé àìcdéìè÷.gvexd in reci oi`y - §Ÿ§¦©©©§¥

:`xnbd ddnzdéìè÷ ïàî òéãécixd ,gvexd `ed in reci m` - ¦¦©©©§¥
àeä àìè÷ øaxtkzi `l edebxdi `ly onf lke ,`ed dzin aiig - ©§¨¨

xW` mCl xRki `l ux`le' (bl dl xacna) xn`py ,l`xyi lkl mb§¨¨¤Ÿ§ª©©¨£¤
gvexa xaecn :`xnbd zvxzn .'FktW mcA m` iM DA KRW,ãéæîa ª©¨¦¦§©Ÿ§§¥¦

déa eøúà àìå,dzin aiig epi` okle ,ezgivx mcew ea exzd `le - §Ÿ©§¥
.zxtkn zpezkd df lre ,dxtk mikixv l`xyi mewn lkne

:zvxzne `xnbd dkiynnìlà òøä ïBLàéL÷ àì òøä ïBLs` - ¨¨¨©¨¨¨Ÿ©§¨
c ,dyw dpi` rxd oeyl ly yperd iabl dxizqdàòðéöa àädn - ¨§¦§¨

epiid rxd oeyl lr zxtkn zxehwdy iel oa ryedi iax xn`y
dyrpd zxehwd dyrn oirke ,i`ygae hwya dxn`py ote`a

.dzxhwd zra lkida zeidl i`yx mc` oi` ixdy ,i`yga
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום ראשון עח' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oikxr(ipy meil)

,'ïäkä epëéøòé øãBpä ãé âéOz øLàz` weqtd dpiky ixd £¤©¦©©¥©£¦¤©Ÿ¥
,'xcepa ci byd' azk epzpyna `pzd s` okle ,'xcep' oeyla jixrnd

.'jixrna ci byd' aezkl ie`x didy s`
:dpynd oeyl lr dywne `xnbd dkiynn,'øcépa íéðMä'epiide ©¨¦©¦¨

ixdy dywe ,jixrnd lib `le jxrpd lib it lr rawp mc` jxry
wx ,mc`d lib itl mirawp mincdy df oic,àeä 'Cøòp'axn` m`y ©¤¡¨

,dxeza xen`k mc`d lib itl mlyn ,'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr'
eyd oi` ,'ilr ipelt inc' xn`y ,xcpa j``l` ,libd itl rawp ie

dpynd dhwp recne ,weya xkndl izin`d eiey z` mlyl aiig
`l` ,'jxrp' oeyl hewpl ie`x did ok` :`xnbd zvxzn .'xcip' oeyl

éãééàab` -øîàc`pzd,'øãBpa ãé âOä'lirl x`azdy itke ©§¥§¨©¤¥¨©¥
,weqtd oeylk `pzd ok hwpyénð øîàef oeyl jxrpd iablíéðMä' ¨©©¦©¨¦

.'øcépa©¦¨
:dpyna epipyéøòäL éðò ,ãöék øãBpa ãé âOä'øéLòä úà C- ¤¥¨©¥¥©¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦

,'ilr ikxr' xiyrd xn`y dn z` mlyl aiigzdy.'éðò Cøò ïúBð¥¥¤¨¦
:`xnbd zxxanàîòè éàîcn`p 'ci byd' recn ,df oic ly ©©£¨

z` xiyrd aiigy mincd z` mlyl aiigzdy ipra epiide ,jixrna
:`xnbd zx`an .'ilr ikxr' xn`y `edy ,xiyra ccnp epi`e ,envr

àø÷ øîàciR lr odMd Fz` Kixrde' (my)øãBpä ãé âéOz øLà §¨©§¨§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥©¦£¤©¦©©¥
y ixd ,'odMd EPkixriàðîçø äìz øãBpaoeike ,'ci byd' oic z` ©£¦¤©Ÿ¥©¥¨¨©£¨¨

,zbyn eci oi`e ,xiyrd aiigzdy dn z` mlyl xcpy `ed iprdy
.eci dbiyny itk `l` mlyn epi`

:dpyna epipyìL Bðaø÷ øîàL éøä ,ïk Bðéà úBðaøwa ìáà'£¨©¨§¨¥¥£¥¤¨©¨§¨¤
.'éðò ïaø÷ àéáî éðò òøBöî äéä ,éìò äæ òøBöî:`xnbd ddnz §¨¤¨©¨¨§¨¨¦¥¦¨§©¨¦

å`ed ,ipr oaxw `ian ipr rxevnd did m`y ,df oic ikáb ìò óà §©©©

Bøécîc,'ilr df rxevn ly epaxw' xn`y mc` eze` -øéLò,`ed §©¦¨¦
ixde ,dpyndn rnyny itkàðîçø øîà 'àeä ìc íàå'ci `xwie) §¦©¨©©£¨¨

(`k,,zelc oaxwa xhtp `ed f`yåz` `iadl xcpy df mc` eli` §
,rxevnd zepaxw,àeä ìc àì.lc ly oaxwa xhti ji`e Ÿ©
:`xnbd zvxzn,÷çöé éaø øîàzwqer ok` epzpynBøécî äéäLk ¨©©¦¦§¨§¤¨¨©¦

,éðò.zelc oaxwa xhtpy ipr rxevn eze`k epic okle ¨¦
oaxwa xhtp `edy oipn ,ipr exicnyk s` :dywne `xnbd dkiynn

,zelcàðîçø ñç déãéc déìò àîìãåenvr rxevnd lr wx `ny - §¦§¨£¥¦¥¨©£¨¨
la` ,zelc oaxwa eze` dxhte dxezd dqgBøécnàxg` mc` lr - ©©¦

,rxevnd ly eizepaxw z` `iadl xcpyàì,ok xnel mrhde .dqg Ÿ
áéúëäclC m`e','àeäeli`e ,df oic xn`p rxevna `weecy rnyne §¨§¦§¦©

:`xnbd zvxzn .ipr `edyk s` ,xiyr oaxwa mlerl aiig xicnd
,äáäà øa àãà áø øîàweqta xn`p,'úâOî Bãé ïéàå'dxe`kle ¨©©£¨©©£¨§¥¨©¤¤

weqtd `a `l` ,'`ed lc m`e' xn`p xak ixdy zxzein ef oeyl
,øãBpä úà úBaøì.zelc oaxw `ian ,zbyn eci oi` m`y §©¤©¥

exicn didy xaecny ,wgvi iax ly evexiz xwir lr dywn `xnbd
df itl :`xnbd ddnz .iprzepaxw iably dpyna xen`dy `vnp

epiid ,mda aiig did envr rxevndy zepaxwd z` xicnd `ian
,ipra `weecìáàdid m`úeøéLòa éúééîc énð éëä ,øéLò Bøécî £¨©¦¨¦¨¦©¦§©§¥©£¦

ixd ,xiyr ly rxevn oaxw `iadl eilr `di ok` m`d -ïk íà¦¥
dyw,'ïk Bðéà úBðaøwa ìáà' éàîmikled oi` zepaxway rnyny ©£¨©¨§¨¥¥

iax uexiz itl ixde ,oda aiegnd ixg` wx `l` ,xcepd xg` llk
xiyr `ed m`y ,xcepd ixg` mikled zepaxwa s`y `vnp wgvi

.ipr oaxw `ian ipr `ed m`e ,xiyr oaxw `ian
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום שני עח' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oikxr(oey`x meil)

.dtifp cr wx
,exiag z` gikedl mc` aiig okid cr oecip `xnbd d`iady jk ab`
dpyi `ly minkg exn`y dn iabl dnec oecip `xnbd d`ian

:`xnbd zxxan .ely `ipqk`d z` mc`dïëéä ãòdfi` cr - ©¥¨
y ,df oipra un`zdl mc`d jixv xeriyàéðñëàa íãà äpLé àìŸ§©¤¨¨¨©§©§¨

BlL.ea oqk`zdl bdep `edy mewnd z` silgi `ly - ¤
:zwelgn `xnbd d`ianäàkä ãò ,øîà áølra epkiy ick cr - ©¨©©©¨¨

y ,`ipqk`d.my x`ydle un`zdl jixv epi` aey ok enr bdep m`
åéøBçàì åéìk Bì eìLôiL ãò ,øîà ìàeîLelra lehiy cr - §¥¨©©¤©§¦¥¨©£¨
.ezian mkilydl i`pqk`d ly eicba z` ziad

:ewlgp mipte` eli`a `xnbd zxxanàì àîìò élek déãéc äàkäa§©¨¨¦¥¥¨§¨Ÿ
éâéìtepi` lkd ixacl ,envr i`pqk`d z` ziad lra dkn m` - §¦¦

ok enke ,my x`ydle un`zdl jixvélek åéøBçàì åéìk úìLôäa§©§¨©¥¨©£¨¥
éâéìt àì énð àîìòi`pqk`d ilk z` ziad lra lhep m` s` - ¨§¨©¦Ÿ§¦¦

,xg` mewnl jlil i`pqk`d leki lkd ixacl envréâéìt ék- ¦§¦¦
`id mzwelgneeäúéáãc äàkäa,ezy` z` mikn m` -øáñ øî §©¨¨¦§¦§©¨©

c ,`ipqk`d z` dpyi `l ok it lr s`y xaeq l`eny -ïåék¥¨
déì øòöî àì déãéãìc,envr eze` xrvn epi`y oeik -à÷ôð éàî ¦§¦¥Ÿ§©¥¥©¨§¨

dpéî déìm` wx okle ,ezy` z` xrvn `edy jka el ztki` dn - ¥¦¨
.z`vl i`pqk`d i`yx ziad on mkilydl eixeg`l eilk liytiøîe©

øáñc oeik ,enewn z` zepyl i`yxy xaeq ax eli`e -éúà ¨©¨¥
éãeøèéàì.ziad lra mr hhewziy jkl `iai df xacy - §¦§¥

.ely `ipqk`d z` dpyi `ly mc`l ie`x recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyänì Ck ìëåun`zdl mc`d jixv recne - §¨©¨¨

:`xnbd daiyn .ely `ipqk`d z` dpyiy cr jk lk leaqleøîàc§¨©
éàðñëà ,øî,xg` mewnl jlede ziad lra zia z` aferdíâBtz` ©©§§©¥

ziad lra ceakíbôðåmiyw dnk mixne` mc` ipay ,envr ceak mb §¦§¨
.cgia xecl elki `ly ,el` miyp` ipy
:dxezd on df oicl xewn d`ian `xnbd,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

øîàpL ,äøBzä ïî BlL àéðñëàa íãà äpLé àlL ïépîiabl ¦©¦¤Ÿ§©¤¨¨¨©§©§¨¤¦©¨¤¤¡©
(b bi ziy`xa) l`xyi ux`l mixvnn xfgy drya ,epia` mdxa`

l` ziA cre abPn eirQnl KlIe'íL äéä øLà íB÷nä [ãò] (ìà) ©¥¤§©¨¨¦¤¤§©¥¥©©¨£¤¨¨¨
,'älçza Bìäàmy didy mewn eze`l `wec mdxa` jldy ixd ¨¢©§¦¨

.enewn z` dpiy `le ,dligza eld`,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©
àëäîweqt eze` zligza xn`py ,df xac cenll yi o`kn -Cìiå' ¥¨¨©¥¤

,'åéòqîì,rqnl rqnn da lbxedy jxc dze`a jled didy epiide §©¨¨
.mda oqk`zdy zenewnd z` dpiy `ly

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî,oicd oiprl mdipia weligd dn - ©¥©§
:`xnbd zx`an .z`f micnel weqtd ly wlg dfi`neäééðéa àkéà¦¨¥©§

éàø÷àc éàðñëàjxc oqk`zdy mc`a `ed mdipia weligd - ©§§©§©§©
,`l e` enewn z` zepyl i`yx `ed m`d ,mieqn ziaa dxwn
mewna wxy rnyn ,'eld`' oeyln z`f micnely ax zrcly
zenewna `l la` ,my oell citwd dreaw `ipqk` mdxa`l dzidy
oeyln ok cneld `pipg iaxa iqei iax eli`e .zg` mrt el epncfdy
mewna zg` mrt oqk`zdl el oncfd m` elit`y rnyn ,'eirqnl'

edpyi `l aey ,mieqn.
d`ian ,ely `ipqk`n mc` dpyi `ly `xnbd dxn`y jk ab`

:dnec oipra ztqep `xnin `xnbdäpLé àlL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤Ÿ§©¤
,åéúBáà úeðneàîe Búeðneàî íãàeizea` e` `ed did m`y ¨¨¥¨¥¨£¨

,zxg` zepne`a dptilgi `l ,znieqn zepne`a milibxøîàpL¤¤¡©

,ycwnd ziaay zyegpd ilk z` zeyrl ywiay jlnd dnly iabl
àeä äðîìà äMà ïa ,øvî íøéç úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå'©¦§©©¤¤§ŸŸ©¦©¤¦¨¦Ÿ¤¦¨©§¨¨

úLBçð Løç éøö Léà åéáàå éìzôð ähnîz`e dnkgd z` `lOIe ¦©¥©§¨¦§¨¦¦Ÿ¦Ÿ¥§¤©¦¨¥¤©¨§¨§¤
KlOd l` `FaIe zWgPA dk`ln lM zFUrl zrCd z`e dpEaYd©§¨§¤©©©©£¨§¨¨©§Ÿ¤©¨¤©¤¤

,(ci-bi f '` mikln) 'FYk`ln lM z` UrIe dnlWøî øîàåweqt lr §ŸŸ©©©¤¨§©§§¨©©
,dfdénéàdzid mxig ly en` -,ïc úéaî(bi a 'a i"dc) xn`py ¦¥¦¥¨

zWgPA sqMaE adGA zFUrl rcFi ixv Wi` eia`e oC zFpA on dX` oA'¤¦¨¦§¨§¨¦¦Ÿ¦¥©©£©¨¨©¤¤©§Ÿ¤
lM gYtlE linxMaE uEAaE zlkYA onBx`A mivraE mipa`A lfxAA©©§¤¨£¨¦¨¥¦¨©§¨¨©§¥¤©©©§¦§©¥©¨
cieC ipc` inkge Linkg mr Fl ozPi xW` zaWgn lM aWgle gEYR¦©§©§Ÿ¨©£¨¤£¤¦¨¤¦£¨¤§©§¥£Ÿ¦¨¦

,'Lia`áéúëegl zeny) epiax dyn onfa okynd zk`ln iyer iabl ¨¦§¦
(bk,'ïã ähîì Cîñéçà ïa áàéìäà Bzàåeid oc hay iyp`y ixd §¦¨¢¦¨¤£¦¨¨§©¥¨

mxig s`e ,milk ziiyr ly zepn`a milibx`le jka jiynd xevn
.eizea` zepne` z` dpiy

,mirbp mi`a minieqn zepeer lry lirl `xnbd dxn`y jk ab`
:`xnbd zxxan .mixeqi xeriy `ed dn `xnbd zx`anïëéä ãò©¥¨

ïéøeqé úéìëzozipy xrvd ly xzeia zegtd xeriyd `ed dn - ©§¦¦¦
x`eai oldle] mixeqi df oi` i`ce epnn zegte ,'mixeqi'k eaiygdl

.[mixeqi xeriy edn dpin `wtp yi oipr dfi`lìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨Ÿ
inåéìò ìa÷úî ïéàå ,LBaìì ãâa Bì eâøàLmi`zn epi`e - ¤¨§¤¤¦§§¥¦§©¥¨¨

xeriya la` ,jkn xrv el yie ,ezcinl ohw e` lecb `l` ,ezcinl
.mixeqik aygp exrv oi` dfn zegt

:`xnbd dywné÷úîàîézéàå ,àøéòæ àáø dì ómixne` yie - ©§¦¨¨¨§¦¨§¦¥¨
ok dywdy,éðîçð øa ìàeîL éaøixdeøîà Bfî äìBãbyecig - ©¦§¥©©§¨¦§¨¦¨§

y ,mixeqi oipra minkg exn` xzei lecbâBæîì eðåekúð eléôàqek el £¦¦§©§¦§
oii lyamin,ïðBöa Bì eâæîe ,ïénçoiid z` el befnl eywiay e` §©¦¨§§¥

,ïénça Bì eâæîe ïðBöa,mixeqi df ixdåeli`éàä élek úøîà zà §¥¨§§©¦§©§¨§©¥©
f` ezcinl mi`zn epi`y cba el ebx`y ,jk lk lecb xaca wxy -

.mixeqik xacd aygp
:mixeqid xeriy oipra zetqep zerc d`ian `xnbddéøa øî[epa-] ©§¥

eléôà ,øîà àðéáøcm`,B÷eìç Bì Ctäðeilre jtedn eyaly §©¦¨¨©£¦¤§©£
.mixeqi el` ixd ,aey eyaelle exiqdlàîézéàå ,àáøyie - ¨¨§¦¥¨

df didy mixne`àîézéàå ,àcñç áødf didyéøîàå ,÷çöé éaø ©¦§¨§¦¥¨©¦¦§¨§¨§¦
àðz àúéðúîa dì,`ziixaa jk epipyy mixne` yie -eléôà ¨§©§¦¨¨¨£¦

ñékì Bãé èéLBäwpx`l -ìL ìBhéìL,zerahn,íézL Bãéa eìòå ¦¨©¦¦¨Ÿ§¨§¨§©¦
:`xnbd dtiqene .mixeqi el` ixdà÷ååcywiay df ote`aìLL ©§¨¨Ÿ

íézL Bãéa eìòå,mixeqi el` ixdìáàywiay ,jetd ote`aíézL §¨§¨§©¦£¨§©¦
ìL Bãéa eìòåàì ,Loeik ,mixeqi el` oi` -àçøéè àkéìc §¨§¨¨ŸŸ§¥¨¦§¨

eäéécLéîìzxzeind rahnd z` jilydl ,jka gxeh oi`y - §¦§©§
.wpx`l

zxxan .mixeqi xeriy edn ,jka oecl yi recn zx`an `xnbd
:`xnbdänì Ck ìëåxeriy oipra lirl e`aedy zehiyd lk - §¨©¨¨

`ed dn rcil yi oipr dfi` iable ,jka dpin `wtpd dn ,mixeqi
:`xnbd zx`an .mixeqi xeriyìàòîLé éaø éác àéðúcepyy - §©§¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ef `ziixaìkmc`åéìò eøáòL Ÿ¤¨§¨¨
BîìBò ìaé÷ ,ïéøeqé àìa íBé íéòaøàlk z` dfd mlera laiw - ©§¨¦§Ÿ¦¦¦¥¨

mixeqidn cg` el did m` wxe ,`ad mlerl el ie`xd wlgd
:`xnbd dtiqen .enler z` laiw `l ,lirl mi`aendàáøòîa§©£¨¨

éøîàmei mirax` eilr exary iny ,mixne` eid l`xyi ux`a - ¨§¦
,mixeqi `ll
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קסג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oikxr(oey`x meil)

mc`d lr mirbp mi`a rxd oeyl oeray.
:`xnbd zvxznàéL÷ àì,mixacd oia dxizq oi` -àä`xnin - Ÿ©§¨¨

ote`a dxn`p zg`åéNòî eðäàceze` ly eiyrn eliredy - §©£©£¨
extiqy eze`e el xtiqy eze` ezngn ehhewzde ,rxd oeyl xaicy

e .eilràäote`a dxn`p zxg`d `xninde -åéNòî eðäà àìc- ¨§Ÿ©£©£¨
:`xnbd zx`ane .ezngn ehhewzd `le ,eiyrn elired `lyéà¦

åéNòî eðäà,ezngn ehhewzdedéìò íéòâð eúàeilr mi`a - ©£©£¨¨§¨¦£¥
e ,mirbp.øtëî ìéòî ,åéNòî eðäà àì éà¦Ÿ©£©£¨§¦§©¥

:`xnbd dywn .ippr iax ixac lr xg` mewnn dywn `xnbd
eðéöî àì íéøáã éðL ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,ïBîéñ éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦§¥§¨¦Ÿ¨¦

,äøtk úBðaøwa íäìla`,äøtk íäì eðéöî øçà øáãamde ¨¤©¨§¨©¨¨§¨¨©¥¨¦¨¤©¨¨
ìå íéîc úeëéôLíéîc úeëéôL .òøä ïBLlkl dxtk dl ep`vn §¦¨¦§¨¨¨§¦¨¦

l`xyiaz`adìå ,äôeøò äìâòòøä ïBLdxtk dl ep`vn §¤§¨£¨§¨¨¨
úøtënL úøè÷ì eðãîì ,àðéðç éaø àéðúc .úøè÷a,`hg lr ¦§Ÿ¤§©§¨©¦£¦¨¨©§¦§Ÿ¤¤§©¤¤

áéúëcKFY l` uxIe dWn xAC xW`M oxd` gTIe' (ai fi xacna) ¦§¦©¦©©£Ÿ©£¤¦¤Ÿ¤©¨¨¤
mrA sbPd lgd dPde ldTd,'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå ©¨¨§¦¥¥¥©¤¤¨¨©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨

ì ìò ,úøtëî úøè÷ äî ìò ,ìàòîLé éaø éác àðúå,òøä ïBL §¨¨§¥©¦¦§¨¥©¨§Ÿ¤§©¤¤©¨¨¨
rxd oeyla dzidy ezcre gxw zwelgna wqer (my) weqtd ixdy
dyn lr eppelzd l`xyiy my xn`py ,oxd`e dyn lr exaicy
''d mr z` mYnd mY`' mdl exn`e ezn ezcre gxwy xg`l oxd`e©¤£¦¤¤©
.zxehwd mdilr dxtik sbpd mda lgdy xg`le ,(e fi xacna)

y oeik ,rxd oeyl lr zxtkn zxehwdy jkl mrhdeLBãwä øîà̈©©¨
L øác àáé ,àeä CeøadyrpéàLçazxehw efe ,hwyae `rpiva - ¨¨Ÿ¨¨¤©£©

,lkida mc` mey oi` ycwnd ziaa dzxhwd onfayìò øtëéå¦©¥©

,éàLç äNòîzniiqn .`rpiva eze` mixtqny ,rxd oeyl edfe ©£¥£©
:dziiyew z` `xnbdíéîc úeëéôMà íéîc úeëéôL àéL÷yi - ©§¨§¦¨¦©§¦¨¦

oial minc zekity lr zxtkn zpezkdy ,ippr iax ixac oia dxizq
zekity lr zxtknd `id dtexr dlbry iel oa ryedi iax ixac

e ,mincì àéL÷là òøä ïBL,òøä ïBLlirndy xn` ippr iaxy ©§¨¨¨¨©¨¨¨
zxtkn zxehwdy xn` iel oa ryedi iax eli`e ,rxd oeyl lr xtkn

.rxd oeyl lr
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì íéîc úeëéôMà íéîc úeëéôLoeik §¦¨¦©§¦¨¦Ÿ©§¨

,xg` ote` lr xaic cg` lkyàäzpezkdy ippr iax ixac - ¨
ote`a epiid ,minc zekity lr zxtkndéìè÷ ïàî òéãécreciy - ¦¦©©©§¥

e ,gvexd `ed inàä`id dtexr dlbry ,iel oa ryedi iax ixac - ¨
ote`a epiid ,zxtkndïàî òéãé àìcdéìè÷.gvexd in reci oi`y - §Ÿ§¦©©©§¥

:`xnbd ddnzdéìè÷ ïàî òéãécixd ,gvexd `ed in reci m` - ¦¦©©©§¥
àeä àìè÷ øaxtkzi `l edebxdi `ly onf lke ,`ed dzin aiig - ©§¨¨

xW` mCl xRki `l ux`le' (bl dl xacna) xn`py ,l`xyi lkl mb§¨¨¤Ÿ§ª©©¨£¤
gvexa xaecn :`xnbd zvxzn .'FktW mcA m` iM DA KRW,ãéæîa ª©¨¦¦§©Ÿ§§¥¦

déa eøúà àìå,dzin aiig epi` okle ,ezgivx mcew ea exzd `le - §Ÿ©§¥
.zxtkn zpezkd df lre ,dxtk mikixv l`xyi mewn lkne

:zvxzne `xnbd dkiynnìlà òøä ïBLàéL÷ àì òøä ïBLs` - ¨¨¨©¨¨¨Ÿ©§¨
c ,dyw dpi` rxd oeyl ly yperd iabl dxizqdàòðéöa àädn - ¨§¦§¨

epiid rxd oeyl lr zxtkn zxehwdy iel oa ryedi iax xn`y
dyrpd zxehwd dyrn oirke ,i`ygae hwya dxn`py ote`a

.dzxhwd zra lkida zeidl i`yx mc` oi` ixdy ,i`yga
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oikxr(oey`x meil)

.dtifp cr wx
,exiag z` gikedl mc` aiig okid cr oecip `xnbd d`iady jk ab`
dpyi `ly minkg exn`y dn iabl dnec oecip `xnbd d`ian

:`xnbd zxxan .ely `ipqk`d z` mc`dïëéä ãòdfi` cr - ©¥¨
y ,df oipra un`zdl mc`d jixv xeriyàéðñëàa íãà äpLé àìŸ§©¤¨¨¨©§©§¨

BlL.ea oqk`zdl bdep `edy mewnd z` silgi `ly - ¤
:zwelgn `xnbd d`ianäàkä ãò ,øîà áølra epkiy ick cr - ©¨©©©¨¨

y ,`ipqk`d.my x`ydle un`zdl jixv epi` aey ok enr bdep m`
åéøBçàì åéìk Bì eìLôiL ãò ,øîà ìàeîLelra lehiy cr - §¥¨©©¤©§¦¥¨©£¨
.ezian mkilydl i`pqk`d ly eicba z` ziad

:ewlgp mipte` eli`a `xnbd zxxanàì àîìò élek déãéc äàkäa§©¨¨¦¥¥¨§¨Ÿ
éâéìtepi` lkd ixacl ,envr i`pqk`d z` ziad lra dkn m` - §¦¦

ok enke ,my x`ydle un`zdl jixvélek åéøBçàì åéìk úìLôäa§©§¨©¥¨©£¨¥
éâéìt àì énð àîìòi`pqk`d ilk z` ziad lra lhep m` s` - ¨§¨©¦Ÿ§¦¦

,xg` mewnl jlil i`pqk`d leki lkd ixacl envréâéìt ék- ¦§¦¦
`id mzwelgneeäúéáãc äàkäa,ezy` z` mikn m` -øáñ øî §©¨¨¦§¦§©¨©

c ,`ipqk`d z` dpyi `l ok it lr s`y xaeq l`eny -ïåék¥¨
déì øòöî àì déãéãìc,envr eze` xrvn epi`y oeik -à÷ôð éàî ¦§¦¥Ÿ§©¥¥©¨§¨

dpéî déìm` wx okle ,ezy` z` xrvn `edy jka el ztki` dn - ¥¦¨
.z`vl i`pqk`d i`yx ziad on mkilydl eixeg`l eilk liytiøîe©

øáñc oeik ,enewn z` zepyl i`yxy xaeq ax eli`e -éúà ¨©¨¥
éãeøèéàì.ziad lra mr hhewziy jkl `iai df xacy - §¦§¥

.ely `ipqk`d z` dpyi `ly mc`l ie`x recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyänì Ck ìëåun`zdl mc`d jixv recne - §¨©¨¨

:`xnbd daiyn .ely `ipqk`d z` dpyiy cr jk lk leaqleøîàc§¨©
éàðñëà ,øî,xg` mewnl jlede ziad lra zia z` aferdíâBtz` ©©§§©¥

ziad lra ceakíbôðåmiyw dnk mixne` mc` ipay ,envr ceak mb §¦§¨
.cgia xecl elki `ly ,el` miyp` ipy
:dxezd on df oicl xewn d`ian `xnbd,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

øîàpL ,äøBzä ïî BlL àéðñëàa íãà äpLé àlL ïépîiabl ¦©¦¤Ÿ§©¤¨¨¨©§©§¨¤¦©¨¤¤¡©
(b bi ziy`xa) l`xyi ux`l mixvnn xfgy drya ,epia` mdxa`

l` ziA cre abPn eirQnl KlIe'íL äéä øLà íB÷nä [ãò] (ìà) ©¥¤§©¨¨¦¤¤§©¥¥©©¨£¤¨¨¨
,'älçza Bìäàmy didy mewn eze`l `wec mdxa` jldy ixd ¨¢©§¦¨

.enewn z` dpiy `le ,dligza eld`,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©
àëäîweqt eze` zligza xn`py ,df xac cenll yi o`kn -Cìiå' ¥¨¨©¥¤

,'åéòqîì,rqnl rqnn da lbxedy jxc dze`a jled didy epiide §©¨¨
.mda oqk`zdy zenewnd z` dpiy `ly

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî,oicd oiprl mdipia weligd dn - ©¥©§
:`xnbd zx`an .z`f micnel weqtd ly wlg dfi`neäééðéa àkéà¦¨¥©§

éàø÷àc éàðñëàjxc oqk`zdy mc`a `ed mdipia weligd - ©§§©§©§©
,`l e` enewn z` zepyl i`yx `ed m`d ,mieqn ziaa dxwn
mewna wxy rnyn ,'eld`' oeyln z`f micnely ax zrcly
zenewna `l la` ,my oell citwd dreaw `ipqk` mdxa`l dzidy
oeyln ok cneld `pipg iaxa iqei iax eli`e .zg` mrt el epncfdy
mewna zg` mrt oqk`zdl el oncfd m` elit`y rnyn ,'eirqnl'

edpyi `l aey ,mieqn.
d`ian ,ely `ipqk`n mc` dpyi `ly `xnbd dxn`y jk ab`

:dnec oipra ztqep `xnin `xnbdäpLé àlL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤Ÿ§©¤
,åéúBáà úeðneàîe Búeðneàî íãàeizea` e` `ed did m`y ¨¨¥¨¥¨£¨

,zxg` zepne`a dptilgi `l ,znieqn zepne`a milibxøîàpL¤¤¡©

,ycwnd ziaay zyegpd ilk z` zeyrl ywiay jlnd dnly iabl
àeä äðîìà äMà ïa ,øvî íøéç úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå'©¦§©©¤¤§ŸŸ©¦©¤¦¨¦Ÿ¤¦¨©§¨¨

úLBçð Løç éøö Léà åéáàå éìzôð ähnîz`e dnkgd z` `lOIe ¦©¥©§¨¦§¨¦¦Ÿ¦Ÿ¥§¤©¦¨¥¤©¨§¨§¤
KlOd l` `FaIe zWgPA dk`ln lM zFUrl zrCd z`e dpEaYd©§¨§¤©©©©£¨§¨¨©§Ÿ¤©¨¤©¤¤

,(ci-bi f '` mikln) 'FYk`ln lM z` UrIe dnlWøî øîàåweqt lr §ŸŸ©©©¤¨§©§§¨©©
,dfdénéàdzid mxig ly en` -,ïc úéaî(bi a 'a i"dc) xn`py ¦¥¦¥¨

zWgPA sqMaE adGA zFUrl rcFi ixv Wi` eia`e oC zFpA on dX` oA'¤¦¨¦§¨§¨¦¦Ÿ¦¥©©£©¨¨©¤¤©§Ÿ¤
lM gYtlE linxMaE uEAaE zlkYA onBx`A mivraE mipa`A lfxAA©©§¤¨£¨¦¨¥¦¨©§¨¨©§¥¤©©©§¦§©¥©¨
cieC ipc` inkge Linkg mr Fl ozPi xW` zaWgn lM aWgle gEYR¦©§©§Ÿ¨©£¨¤£¤¦¨¤¦£¨¤§©§¥£Ÿ¦¨¦

,'Lia`áéúëegl zeny) epiax dyn onfa okynd zk`ln iyer iabl ¨¦§¦
(bk,'ïã ähîì Cîñéçà ïa áàéìäà Bzàåeid oc hay iyp`y ixd §¦¨¢¦¨¤£¦¨¨§©¥¨

mxig s`e ,milk ziiyr ly zepn`a milibx`le jka jiynd xevn
.eizea` zepne` z` dpiy

,mirbp mi`a minieqn zepeer lry lirl `xnbd dxn`y jk ab`
:`xnbd zxxan .mixeqi xeriy `ed dn `xnbd zx`anïëéä ãò©¥¨

ïéøeqé úéìëzozipy xrvd ly xzeia zegtd xeriyd `ed dn - ©§¦¦¦
x`eai oldle] mixeqi df oi` i`ce epnn zegte ,'mixeqi'k eaiygdl

.[mixeqi xeriy edn dpin `wtp yi oipr dfi`lìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨Ÿ
inåéìò ìa÷úî ïéàå ,LBaìì ãâa Bì eâøàLmi`zn epi`e - ¤¨§¤¤¦§§¥¦§©¥¨¨

xeriya la` ,jkn xrv el yie ,ezcinl ohw e` lecb `l` ,ezcinl
.mixeqik aygp exrv oi` dfn zegt

:`xnbd dywné÷úîàîézéàå ,àøéòæ àáø dì ómixne` yie - ©§¦¨¨¨§¦¨§¦¥¨
ok dywdy,éðîçð øa ìàeîL éaøixdeøîà Bfî äìBãbyecig - ©¦§¥©©§¨¦§¨¦¨§

y ,mixeqi oipra minkg exn` xzei lecbâBæîì eðåekúð eléôàqek el £¦¦§©§¦§
oii lyamin,ïðBöa Bì eâæîe ,ïénçoiid z` el befnl eywiay e` §©¦¨§§¥

,ïénça Bì eâæîe ïðBöa,mixeqi df ixdåeli`éàä élek úøîà zà §¥¨§§©¦§©§¨§©¥©
f` ezcinl mi`zn epi`y cba el ebx`y ,jk lk lecb xaca wxy -

.mixeqik xacd aygp
:mixeqid xeriy oipra zetqep zerc d`ian `xnbddéøa øî[epa-] ©§¥

eléôà ,øîà àðéáøcm`,B÷eìç Bì Ctäðeilre jtedn eyaly §©¦¨¨©£¦¤§©£
.mixeqi el` ixd ,aey eyaelle exiqdlàîézéàå ,àáøyie - ¨¨§¦¥¨

df didy mixne`àîézéàå ,àcñç áødf didyéøîàå ,÷çöé éaø ©¦§¨§¦¥¨©¦¦§¨§¨§¦
àðz àúéðúîa dì,`ziixaa jk epipyy mixne` yie -eléôà ¨§©§¦¨¨¨£¦

ñékì Bãé èéLBäwpx`l -ìL ìBhéìL,zerahn,íézL Bãéa eìòå ¦¨©¦¦¨Ÿ§¨§¨§©¦
:`xnbd dtiqene .mixeqi el` ixdà÷ååcywiay df ote`aìLL ©§¨¨Ÿ

íézL Bãéa eìòå,mixeqi el` ixdìáàywiay ,jetd ote`aíézL §¨§¨§©¦£¨§©¦
ìL Bãéa eìòåàì ,Loeik ,mixeqi el` oi` -àçøéè àkéìc §¨§¨¨ŸŸ§¥¨¦§¨

eäéécLéîìzxzeind rahnd z` jilydl ,jka gxeh oi`y - §¦§©§
.wpx`l

zxxan .mixeqi xeriy edn ,jka oecl yi recn zx`an `xnbd
:`xnbdänì Ck ìëåxeriy oipra lirl e`aedy zehiyd lk - §¨©¨¨

`ed dn rcil yi oipr dfi` iable ,jka dpin `wtpd dn ,mixeqi
:`xnbd zx`an .mixeqi xeriyìàòîLé éaø éác àéðúcepyy - §©§¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ef `ziixaìkmc`åéìò eøáòL Ÿ¤¨§¨¨
BîìBò ìaé÷ ,ïéøeqé àìa íBé íéòaøàlk z` dfd mlera laiw - ©§¨¦§Ÿ¦¦¦¥¨

mixeqidn cg` el did m` wxe ,`ad mlerl el ie`xd wlgd
:`xnbd dtiqen .enler z` laiw `l ,lirl mi`aendàáøòîa§©£¨¨

éøîàmei mirax` eilr exary iny ,mixne` eid l`xyi ux`a - ¨§¦
,mixeqi `ll
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום ראשון עח' ב



קסד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oikxr(iriax meil)

ïé÷æð ìL ãîBà BúBà ïéãîBàexiagy in minyy enk eze` miny - §¦¤¤§¨¦
cark xknidl dey did `ed dnk eze` micne`y ,eci z` jzg
z` wifnd el mlyne ,ci `ll dzr dey `ed dnke ,mly `edyk

.yxtdd
:`xnbd dywnééaà déì øîà,`axléîc éîz` zencl ozip ike - ¨©¥©©¥¦¨¥

ixde ,eci z` ekzgy mc` zneyl epizpyn ly `neydíúä,my - ¨¨
,oiwfp iablàeä àìéæ àøábmi`nydy oeik ,`ed lflefn mc` - ©§¨¦¨

did dnk eze` meyl mi`ayk s`e ,ci el oi`yk dzr eze` mi`ex
eli`e .lefa eze` miny ,mly ecera ,okl mcew deyàëä,o`k - ¨¨

,ycwd iablàeä çéáL àøábie`xe ,`ed gaeyne mly mc` - ©§¨§¦©
.xzei mixwi minca eze` meyl

`l` :iia` zrc z` `xnbd d`ianíãà änk ïéãîBà ,ééaà øîà̈©©©¥§¦©¨¨¨
,úçà Bãéa äëàìî äNBòä ãáòa ïzéì äöBøepia weligd dneìoia ¤¦¥§¤¤¨¤§¨¨§¨©©§

d car zxenz mc` oziy mekqdäNBòdk`ln.åéãé ézLa ¤¦§¥¨¨
:`xnbd ddnzeäéð éàî 'úçà Bãé'm`d ,xaecn car dfi`a - ¨©©©¦

,zg` cia wx dk`ln dyery caraà÷éñt Cãéàådipyd cide - §¦¨§¦¨
ok m` ,drehwCä eðééäiia` e`gce ,`ax xn`y `ney dze` ef - ©§©

:`xnbd zvxzn .mi`nyd ipira lflefn `ed drehw eciyky zngn
àlày carl iia` zpeekBãézg`d,ïBLàø Baøì úázëeî ¤¨¨§¤¤§©¦

lcadde ,zg`d ecia yeniyd z` envrl xiiy ecar z` xknyky
car oial ,oey`xd eaxl zazken zg`d eciy dfk car oia `neya
ozep eze`e ,eci ieey inc xeriy `ed ,eici izya dk`ln dyery

.ycwdl

:el` mipica zewitq dnk d`ian `xnbdéòawtzqd -,àáømc` ¨¥¨¨
e ,ea lag exiagy,ïé÷æð ìL ãîBà eäeãîàmcew dey did dnk £¨¤¤§¨¦

,dzr dey `ed dnke dlagdøîàålagpdeäî ,'éìò éîc'ji` - §¨©¨©¨©©
,eieey z` minyïðéøîà éî,xn`p m`d -àðîéæ àãç eäeãîà àä ¦¨§¦©¨£¨£¨¦§¨

mlyl eilre ,exiag ewifdyk ,zg` mrt eieey z` ecn` xak ixd -
.df mekqàîìéc Bà,xn`p `ny e` -äøNò éác àðcîeà éðàL ¦§¨©¦§¨¨§¥£¨¨

àúìú éác àðcîeàîdxyr ici lr ziyrpd `ney oia lcad yi - ¥§¨¨§¥§¨¨
ici lr ziyrp oiwfp zneyy oeike ,dyly ici lr ziyrpd `ney oial
eze` meyle xefgl epilr ,dxyra ziyrp mixcp zney eli`e dyly

.dxyra
e :wtzqne `ax jiynnøîBì àöîz íàcéðàL`id dpeyy - ¦¦§¨©¨¦

,àúìú éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeàmiwfpd zney oi`e §¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨
y ote`a wtzqdl yi ,xcpd zneyl dliren,'éìò éîc' øîà̈©¨©¨©

eäeãîàå,oick ,dxyraeäî .'éìò éîc' øîàå øæçåmikixv m`d - ©£¨§¨©§¨©¨©¨©©
c xn`p m`d ,md wtqd iccve .`l e` eneyle xefglàëäote`a - ¨¨

,dféàcåxak ixdy ,`pcne` dze` xg` jlil yiéa eäeãîà ©©£¨¥
àîìéc Bà ,äøNò,xn`p `ny e` -éðéáe éðéa çáLoiay okzi - £¨¨¦§¨¨©¥¥¥¥

ecne`l mewn yie ,giayd ,ipyd xcpd onfl edecn`y onf eze`
.aey

m` ,`ax wtzqd cereå ,'éìò éîc' øîàoiicrøæçå ,eäeãîà àì ¨©¨©¨©§Ÿ£¨§¨©
øîàåaey,'éìò éîc',mixcp ipy dzr eilr yiy `vnpe,eäîm`d §¨©¨©¨©©

c xn`péàcå àëä̈¨©©
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום רביעי עח' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oikxr(iying meil)

.mlyl miyxeid miaiig ,edeaiige
xne`d :dpyna epipy'åëå éìò éìâøå éãé Cøò.melk xn` `l ¥¤¨¦§©§¦¨©

:mi`pz zwelgna iepy df oicy zx`an `xnbdøîà ,ìãéb áø øîà̈©©¦©¨©
äéîc ïúBðå ,áø.aiigzdy lbxd e` cid jxr z` ozil xcepd aiig - ©§¥¨¤¨
:`xnbd ddnzàäåixde -éðz÷ 'íeìk øîà àì'cvike ,dpyna §¨Ÿ¨©§¨¨¥

dpyna epipyy dn :`xnbd zvxzn .dinc z` ozil eilry ax xn`
y,'íeìk øîà àì'epiid,ïðaøìeixac `iven mc`y mixne`d Ÿ¨©§§©¨¨

oikxr ipic itk `l` aiigzdl ezpeek dzid `ly oeik ,dlhal
`l` dxeza jxr oi`e ,dxeza mixen`d.mc`leax xn`y dn

y'äéîc ïúBð'epiid,øéàî éaøìeixac `iven mc` oi`y xaeqd ¥¨¤¨§©¦¥¦
ezpeek dzid ,ccea xa`l jxr oi` dxezd ony rciy oeike ,dlhal
z` aiigy ,'ilr ici inc' xne`k `ed ixde ,xa` eze` inca aiigzdl

.dinc
e ,o`k z`f xnel ax jxved recn :`xnbd zl`eyàãç døîà àä̈£¨¨£¨

àðîéæ,zg` mrt z`f xn` xak ixd -,áø øîà ìãéb áø øîàcs` ¦§¨§¨©©¦©¨©©
`le miig ilraa `le ,mc` ipaa wx oikxr ipic z` dxez dxn`y

mewn lkn ,milka,åéîc ïúBð ,'éìò äæ éìk Cøò øîBàä'epiide ¨¥¥¤§¦¤¨©¥¨¨
ezpeek dzide ,dlhal eixac `iven mc` oi`y ,xi`n iax zhiyk

.'ilr ilk inc' xne`ke ,ilkd inca aiigzdl
:`xnbd daiynàîéúc eäî,xnel xeaq ziid -,íúäjixrn iabl ©§¥¨¨¨

,ilkàeä,ilkd inc zpizpa aiigy xi`n iax xaeqy mrhd edf -
oeikclkøîâå ,éìëì Cøò ïéàL òãBé íãàezrcaì øîàåíéîc íL §¨¨¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦

.'ilr ilkd inc' xn` eli`ke ,ilkd ieey itl eaeig legiy oiekzde -
àëä ìáàc xnel yi ,eixa`n cg` jixrn iabl ,o`k -éòè÷ àòèéî £¨¨¨¦§¨¨¨¥

,ezrca dreh `ed -àkéàc éëéä ék ,øáñczexyt` yiy enk - §¨©¦¥¦§¦¨
a aiigzdlénð àkéà ,'éãéák Cøò'å 'éLàø Cøò'mb yi jk - ¥¤Ÿ¦§¥¤§¥¦¦¨©¦

a aiigzdl zexyt`,'éìâø Cøò'å 'éãé Cøò'weligd z` rcei epi`e ¥¤¨¦§¥¤©§¦
,ea dielz dnypd oi`y xa`l ea dielz dnypdy xa` oiaìáà£¨

øîà÷ àì 'éîc'.xa`d inca aiigzdl ezpeek oi` j` -òîLî à÷ §¥Ÿ¨¨©¨©§©
ïìjxr xne`d xi`n iax zrcly o`k s` rinydl ax jxved okl - ¨

.dinc z` ozep ilr ilbx jxr e` ici
xne`d :dpyna epipyéãéák Cøòå éLàø Cøò,ilr.Blek Cøò ïúBð ¥¥Ÿ¦§¥¤§¥¦¥¥¤

:`xnbd zl`eyàîòè éàîxa` jixrndy jkl mrhd dn - ©©£¨
oeyl :`xnbd daiyn .eteb lk jxr z` aiig ea dielz dnypdy

àðîçø øîà÷ 'úBLôð'Wi`' (a fk `xwie) xn`py ,dxezd dxn` - §¨¨¨©©£¨¨¦
aiigznyk `ed jxrd aeigy epiide ,''dl zWtp LMxrA xcp `lti iM¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©
ekixrnde ,'ytp'k aygp ea dielz dnypdy xa` lke ,ytpd jxra

.elek jxra aiig
:dpyna epipy'åë Ba äéeìz äîLpäL øác ,ììkä äæjxr ozep ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨

.elek
aiig eciak e` ey`x z` jixrndy xn`p xaky s` :`xnbd zx`an

,df llk dpynd dhwp ,elek jxraééeúàìz` jixrnd z` zeaxl - §¨¥
elbxäaekøàä ïî[jxad-],äìòîìegp df mewnyxa`k ay ¦¨©§¨§©§¨

.elek inca aiige ,ea dielz dnypdy
xne`d :dpyna epipyïúBð ,éìò ékøò éöçekxr ivg.'åë £¦¤§¦¨©¥

:df oica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðzxne`dékøò éöç ¨©¨¨£¦¤§¦
Cøò ïúBðå ä÷Bì ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bkøò éöç ïúBð ,éìò̈©¥£¦¤§©¦¥§©¦§¨¥¤§¥¥¤

.íìL̈¥
,dcedi iaxa iqei iaxl :`xnbd ddnzéànà ,'ä÷Bì'`ed recn - ¤©©

zvxzn .ekxr ivga aiigzdy jka xar xeqi` dfi` ike ,zewln aiig
:`xnbd,àtt áø øîà`l` ,sebd zewlnl dpeekd oi`ä÷Bì ¨©©¨¨¤
epennaamlyl eilry jk.íìL Cøò §¥¤¨¥

:`xnbd zxxanàîòè éàîdcedi iaxa iqei iax eaiign recn - ©©£¨
:`xnbd zx`an .'ilr ikxr ivg' wx xn` ixde ,mly jxr mlyl

`ed df oic j` ,ekxr ivg `l` aiig epi` oicd xwirn mpn`,äøéæb§¥¨
xne`a minkg ok exfby,'ékøò éöç',mly jxr mlyiyeèà- £¦¤§¦¨

xne`d meynBéöç Cøòå ,'Béöç Cøò'ixdäéeìz äîLpäL øác éåä ¥¤¤§§¥¤¤§¨¥¨¨¤©§¨¨§¨
,Bae`eai `ly icke ,epizpyna x`azdy enke ,mly jxra ea aiige

ivg' xne`a enk ,ivg wx mlyn 'iivg jxr' xne`dy xnele zerhl
.mly jxr mlyn mlerly epwiz ,'ikxr

xne`d :dpyna epipyïúBð ,éìò éîc éöçeinc ivgééöç éîc 'åë £¦¨©¨©¥§¥¤§¦
.Blek éîc ïúBð ,éìò̈©¥§¥

:`xnbd zl`eyàîòè éàîaiig eivg inc z` ozil xcepd recn - ©©£¨
weqtay 'zeytp' oeyln lirl epyxcy s` ixde .elek inc z` ozil
xn`py ,oikxr iabl edf ,elek jxra aiig eteb ivg z` jixrndy

.oicd `ed ok minc xcepd iabl s`y oipne ,'zeytp jkxra' mda
(a fk `xwie) df weqta :`xnbd daiyn,áéúk 'úBLôð Ekøòa øãð'¤¤§¤§§§¨§¦

oeyln micnel oikxray myk ,oikxrl mixcp dxezd dyiwde
s` ,elek jxra aiig ea dielz dnypdy xa` jixrndy 'zeytp'
oeike .elek inc ozep ,ea dielz dnypdy xa` inc xcepd iabl

.elek inca aiig ,mda dielz dnypdy mixa` yi eteb ivgay
:dpyna epipyBa äéeìz äîLpäL øác ,ììkä äæ.elek inc ozep ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨

,dpynd dxn` df llk :`xnbd zx`anééeúàìzeaxle `iadl - §¨¥
elbx inc xcepd z`,äìòîìe äaekøàä ïîdnypdy xa` edfy ¦¨©§¨§©§¨

.elek inc z` `iany ,ea dielz
d`aedy minkge xi`n iax zwelgn oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dxezd on jxr el oi`y xac jixrna ,lirléøònä ,ïðaø eðzéöç C ¨©¨¨©©£¦£¦
,éìk Cøòdxezd on jxr oi` ilkly mb ,zepexqg izy dfa yiy ¥¤§¦

,ekxr ivga wx aiigzdy mbe ,llkåéîc ïúBð øîBà øéàî éaø- ©¦¥¦¥¥¨¨
ilkd ivg inc.,íeìk øîà àì ,íéøîBà íéîëçå.ixnbl xehte ©£¨¦§¦Ÿ¨©§

:`xnbd zxtqn .`ziixad z` zx`an `xnbdìç àáøLdyrp - ¨¨¨©
,dlegdéaâì ìeòexwal eil` e`a -ïðaøå ééaà,[daiyid ipae-] §©¥©©¥§©¨¨

éøîà÷å éáúéå,jk dilr eywde ,efd `ziixaa mipce miayei eide - §¨§¦§¨¨§¦
àîìLaixac mipaen -,øéàî éaøcøáñ÷yåéøác àéöBî íãà ïéà ¦§¨¨©¦¥¦¨¨©¥¨¨¦§¨¨

Béöç àðL àìå Blek àðL àì ,äìháìaiigzd m` welig oi`e - §©¨¨Ÿ§¨§Ÿ§¨¤§
rcei `edy oeik ,eixac milg mlerl ,eivg jxra e` ilkd lk jxra
iabl s` liren df xcpy ,einc z` xecil ezpeeke ,ilkl jxr oi`y
xecil jxc oi`y it lr s`y ,eivga df oic xi`n iax rinyde ,ilk
eliredy ,ilkd lk z` xcp m`y oky lke ,eze` miaiign ,ilk ivg

.eixacéøáñ÷ éàî ,ïðaø àlà,df oecipa mixaeq md dn -éàm` - ¤¨©¨¨©¨¨§¦¦
y mixaeq md,äìháì åéøác àéöBî íãàok m`eléôàaiigzd m` ¨¨¦§¨¨§©¨¨£¦
ilkd jxraénð Blekmpic z` exn` recne ,eixac elg `l ok mb - ©¦

`a.eivg z` jixrdy oteéàåy ,xi`n iaxk mixaeq mdíãà ïéà §¦¥¨¨
eléôà ,äìháì åéøác àéöBîz` jixrd m`énð Béöçelegi ok mb - ¦§¨¨§©¨¨£¦¤§©¦

.`ziixaa xi`n iax ixacke ,eixac
àëäc ïðaø ,(ééaàå àáø) eäì øîà,ef `ziixaay opax -éaøk ¨©§¨¨§©©¥©¨¨§¨¨§©¦

dì éøáñå ,dì éøáñ øéàîmb mixaeq md j` -.ïBòîL éaøkx`iae ¥¦¨§¦¨§¨§¦¨§©¦¦§
,eixac z`åéøác àéöBî íãà ïéà øîàc øéàî éaøk dì éøáñ̈§¦¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¦§¨¨
,äìháì,elek inca aiig did ,ilr mly ilk jxr xne` did m` okle §©¨¨

åmle`øîàc ,ïBòîL éaøk dì éøáñxcepd iabl (.bw zegpn) §¨§¦¨§©¦¦§§¨©
on dgpn mi`ian oi`y oeik ,ixnbl xehty ,mixerydn dgpn `iadl

oeik ,oihigd on dgpna aiigziy mixne` oi`e ,mixerydàlL'¤Ÿ
,'íéácðúnä Cøãk ácðúä,o`k s`eéáecðúéàì déçøBà ,délek- ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦¥§¥§¦§©¥

la` ,ycwdl acpzdl jxc ,mly ilkdébìt,ilk ivg -åàì ©§¥¨
éáecðúéàì déçøBàminkg mixaeq okle ,acpzdl jxcd oi` - §¥§¦§©¥

.ixnbl xeht ,ilk ivg jixrd m`y ef `ziixaa
:dpyna epipy'åë øãBpä úîe ,éìò éðBìt ìL Bkøò øîBàä,xcipde ¨¥¤§¤§¦¨©¥©¥
.miyxeid epzi

:`xnbd zl`eyeäéð éàîi`cea ixd ,dpynd zwqer ote` dfi`a - ©¦
ote`a edfïéca ãîòLcnra `yixd z` epcnrdy enke ,zny mcew ¤¨©©¦

ok m`e ,eaeg z` mlyl miaiig miyxeid eid `l ok `l m`y ,oica
Cä eðééä,envr z` jixrnd iabl `yixa xen`d ote` eze` edf - ©§©

iabl ,ok` :`xnbd daiyn .miyxeid epzi ,zne ilr ikxr xn` m`y
e ,df oica yecig oi` dkxrdéøèöéà àôéñdéì Cdpynd dkxved - ¥¨¦§§¦¥

xne`dy ,minc aeig iabl ,`tiqa df oic rinydléðBìt ìL åéîc'¨¨¤§¦
,'íéLøBiä eðzé ,øãBpä úîe ,éìò̈¨¥©¥¦§©§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

... במה שהעיר על השאלה הידועה אשר רבנו הזקן בשער היחוד והאמונה הביא בשם הבעש"ט 

פירוש הכתוב לעולם ה' דברך נצב בשמים, אף שנמצא ג"כ במדרש תהלים, ומעיר מכתובות דף כ"ב ב'.

נדפסה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה,  י"ד, אשר שם  יעוין בזה קונטרס ח"י אלול תש"ג עמוד 

וציינתי בהערה בשולי הגליון, למסכת כתובות הנ"ל, אבות פ"ד משנה י"ט, ויקרא רבה פרשה ט"ז ב'. דא"ג 

בלקו"ת )ר"פ אחרי( מובא הנ"ל )סתם, ולא בשם הבעש"ט( ומצוין תומ"י לאחרי זה, וכן איתא במדרש 

תהלים.

כיון שאינו מזכיר בעניני בריאות שלו ושל ב"ב שי', בודאי זהו סימן שהנ"ל בסדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קסה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oikxr(iriax meil)

ïé÷æð ìL ãîBà BúBà ïéãîBàexiagy in minyy enk eze` miny - §¦¤¤§¨¦
cark xknidl dey did `ed dnk eze` micne`y ,eci z` jzg
z` wifnd el mlyne ,ci `ll dzr dey `ed dnke ,mly `edyk

.yxtdd
:`xnbd dywnééaà déì øîà,`axléîc éîz` zencl ozip ike - ¨©¥©©¥¦¨¥

ixde ,eci z` ekzgy mc` zneyl epizpyn ly `neydíúä,my - ¨¨
,oiwfp iablàeä àìéæ àøábmi`nydy oeik ,`ed lflefn mc` - ©§¨¦¨

did dnk eze` meyl mi`ayk s`e ,ci el oi`yk dzr eze` mi`ex
eli`e .lefa eze` miny ,mly ecera ,okl mcew deyàëä,o`k - ¨¨

,ycwd iablàeä çéáL àøábie`xe ,`ed gaeyne mly mc` - ©§¨§¦©
.xzei mixwi minca eze` meyl

`l` :iia` zrc z` `xnbd d`ianíãà änk ïéãîBà ,ééaà øîà̈©©©¥§¦©¨¨¨
,úçà Bãéa äëàìî äNBòä ãáòa ïzéì äöBøepia weligd dneìoia ¤¦¥§¤¤¨¤§¨¨§¨©©§

d car zxenz mc` oziy mekqdäNBòdk`ln.åéãé ézLa ¤¦§¥¨¨
:`xnbd ddnzeäéð éàî 'úçà Bãé'm`d ,xaecn car dfi`a - ¨©©©¦

,zg` cia wx dk`ln dyery caraà÷éñt Cãéàådipyd cide - §¦¨§¦¨
ok m` ,drehwCä eðééäiia` e`gce ,`ax xn`y `ney dze` ef - ©§©

:`xnbd zvxzn .mi`nyd ipira lflefn `ed drehw eciyky zngn
àlày carl iia` zpeekBãézg`d,ïBLàø Baøì úázëeî ¤¨¨§¤¤§©¦

lcadde ,zg`d ecia yeniyd z` envrl xiiy ecar z` xknyky
car oial ,oey`xd eaxl zazken zg`d eciy dfk car oia `neya
ozep eze`e ,eci ieey inc xeriy `ed ,eici izya dk`ln dyery

.ycwdl

:el` mipica zewitq dnk d`ian `xnbdéòawtzqd -,àáømc` ¨¥¨¨
e ,ea lag exiagy,ïé÷æð ìL ãîBà eäeãîàmcew dey did dnk £¨¤¤§¨¦

,dzr dey `ed dnke dlagdøîàålagpdeäî ,'éìò éîc'ji` - §¨©¨©¨©©
,eieey z` minyïðéøîà éî,xn`p m`d -àðîéæ àãç eäeãîà àä ¦¨§¦©¨£¨£¨¦§¨

mlyl eilre ,exiag ewifdyk ,zg` mrt eieey z` ecn` xak ixd -
.df mekqàîìéc Bà,xn`p `ny e` -äøNò éác àðcîeà éðàL ¦§¨©¦§¨¨§¥£¨¨

àúìú éác àðcîeàîdxyr ici lr ziyrpd `ney oia lcad yi - ¥§¨¨§¥§¨¨
ici lr ziyrp oiwfp zneyy oeike ,dyly ici lr ziyrpd `ney oial
eze` meyle xefgl epilr ,dxyra ziyrp mixcp zney eli`e dyly

.dxyra
e :wtzqne `ax jiynnøîBì àöîz íàcéðàL`id dpeyy - ¦¦§¨©¨¦

,àúìú éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeàmiwfpd zney oi`e §¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨
y ote`a wtzqdl yi ,xcpd zneyl dliren,'éìò éîc' øîà̈©¨©¨©

eäeãîàå,oick ,dxyraeäî .'éìò éîc' øîàå øæçåmikixv m`d - ©£¨§¨©§¨©¨©¨©©
c xn`p m`d ,md wtqd iccve .`l e` eneyle xefglàëäote`a - ¨¨

,dféàcåxak ixdy ,`pcne` dze` xg` jlil yiéa eäeãîà ©©£¨¥
àîìéc Bà ,äøNò,xn`p `ny e` -éðéáe éðéa çáLoiay okzi - £¨¨¦§¨¨©¥¥¥¥

ecne`l mewn yie ,giayd ,ipyd xcpd onfl edecn`y onf eze`
.aey

m` ,`ax wtzqd cereå ,'éìò éîc' øîàoiicrøæçå ,eäeãîà àì ¨©¨©¨©§Ÿ£¨§¨©
øîàåaey,'éìò éîc',mixcp ipy dzr eilr yiy `vnpe,eäîm`d §¨©¨©¨©©

c xn`péàcå àëä̈¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oikxr(iying meil)

.mlyl miyxeid miaiig ,edeaiige
xne`d :dpyna epipy'åëå éìò éìâøå éãé Cøò.melk xn` `l ¥¤¨¦§©§¦¨©

:mi`pz zwelgna iepy df oicy zx`an `xnbdøîà ,ìãéb áø øîà̈©©¦©¨©
äéîc ïúBðå ,áø.aiigzdy lbxd e` cid jxr z` ozil xcepd aiig - ©§¥¨¤¨
:`xnbd ddnzàäåixde -éðz÷ 'íeìk øîà àì'cvike ,dpyna §¨Ÿ¨©§¨¨¥

dpyna epipyy dn :`xnbd zvxzn .dinc z` ozil eilry ax xn`
y,'íeìk øîà àì'epiid,ïðaøìeixac `iven mc`y mixne`d Ÿ¨©§§©¨¨

oikxr ipic itk `l` aiigzdl ezpeek dzid `ly oeik ,dlhal
`l` dxeza jxr oi`e ,dxeza mixen`d.mc`leax xn`y dn

y'äéîc ïúBð'epiid,øéàî éaøìeixac `iven mc` oi`y xaeqd ¥¨¤¨§©¦¥¦
ezpeek dzid ,ccea xa`l jxr oi` dxezd ony rciy oeike ,dlhal
z` aiigy ,'ilr ici inc' xne`k `ed ixde ,xa` eze` inca aiigzdl

.dinc
e ,o`k z`f xnel ax jxved recn :`xnbd zl`eyàãç døîà àä̈£¨¨£¨

àðîéæ,zg` mrt z`f xn` xak ixd -,áø øîà ìãéb áø øîàcs` ¦§¨§¨©©¦©¨©©
`le miig ilraa `le ,mc` ipaa wx oikxr ipic z` dxez dxn`y

mewn lkn ,milka,åéîc ïúBð ,'éìò äæ éìk Cøò øîBàä'epiide ¨¥¥¤§¦¤¨©¥¨¨
ezpeek dzide ,dlhal eixac `iven mc` oi`y ,xi`n iax zhiyk

.'ilr ilk inc' xne`ke ,ilkd inca aiigzdl
:`xnbd daiynàîéúc eäî,xnel xeaq ziid -,íúäjixrn iabl ©§¥¨¨¨

,ilkàeä,ilkd inc zpizpa aiigy xi`n iax xaeqy mrhd edf -
oeikclkøîâå ,éìëì Cøò ïéàL òãBé íãàezrcaì øîàåíéîc íL §¨¨¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©§¨©§¥¨¦

.'ilr ilkd inc' xn` eli`ke ,ilkd ieey itl eaeig legiy oiekzde -
àëä ìáàc xnel yi ,eixa`n cg` jixrn iabl ,o`k -éòè÷ àòèéî £¨¨¨¦§¨¨¨¥

,ezrca dreh `ed -àkéàc éëéä ék ,øáñczexyt` yiy enk - §¨©¦¥¦§¦¨
a aiigzdlénð àkéà ,'éãéák Cøò'å 'éLàø Cøò'mb yi jk - ¥¤Ÿ¦§¥¤§¥¦¦¨©¦

a aiigzdl zexyt`,'éìâø Cøò'å 'éãé Cøò'weligd z` rcei epi`e ¥¤¨¦§¥¤©§¦
,ea dielz dnypd oi`y xa`l ea dielz dnypdy xa` oiaìáà£¨

øîà÷ àì 'éîc'.xa`d inca aiigzdl ezpeek oi` j` -òîLî à÷ §¥Ÿ¨¨©¨©§©
ïìjxr xne`d xi`n iax zrcly o`k s` rinydl ax jxved okl - ¨

.dinc z` ozep ilr ilbx jxr e` ici
xne`d :dpyna epipyéãéák Cøòå éLàø Cøò,ilr.Blek Cøò ïúBð ¥¥Ÿ¦§¥¤§¥¦¥¥¤

:`xnbd zl`eyàîòè éàîxa` jixrndy jkl mrhd dn - ©©£¨
oeyl :`xnbd daiyn .eteb lk jxr z` aiig ea dielz dnypdy

àðîçø øîà÷ 'úBLôð'Wi`' (a fk `xwie) xn`py ,dxezd dxn` - §¨¨¨©©£¨¨¦
aiigznyk `ed jxrd aeigy epiide ,''dl zWtp LMxrA xcp `lti iM¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©
ekixrnde ,'ytp'k aygp ea dielz dnypdy xa` lke ,ytpd jxra

.elek jxra aiig
:dpyna epipy'åë Ba äéeìz äîLpäL øác ,ììkä äæjxr ozep ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨

.elek
aiig eciak e` ey`x z` jixrndy xn`p xaky s` :`xnbd zx`an

,df llk dpynd dhwp ,elek jxraééeúàìz` jixrnd z` zeaxl - §¨¥
elbxäaekøàä ïî[jxad-],äìòîìegp df mewnyxa`k ay ¦¨©§¨§©§¨

.elek inca aiige ,ea dielz dnypdy
xne`d :dpyna epipyïúBð ,éìò ékøò éöçekxr ivg.'åë £¦¤§¦¨©¥

:df oica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðzxne`dékøò éöç ¨©¨¨£¦¤§¦
Cøò ïúBðå ä÷Bì ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bkøò éöç ïúBð ,éìò̈©¥£¦¤§©¦¥§©¦§¨¥¤§¥¥¤

.íìL̈¥
,dcedi iaxa iqei iaxl :`xnbd ddnzéànà ,'ä÷Bì'`ed recn - ¤©©

zvxzn .ekxr ivga aiigzdy jka xar xeqi` dfi` ike ,zewln aiig
:`xnbd,àtt áø øîà`l` ,sebd zewlnl dpeekd oi`ä÷Bì ¨©©¨¨¤
epennaamlyl eilry jk.íìL Cøò §¥¤¨¥

:`xnbd zxxanàîòè éàîdcedi iaxa iqei iax eaiign recn - ©©£¨
:`xnbd zx`an .'ilr ikxr ivg' wx xn` ixde ,mly jxr mlyl

`ed df oic j` ,ekxr ivg `l` aiig epi` oicd xwirn mpn`,äøéæb§¥¨
xne`a minkg ok exfby,'ékøò éöç',mly jxr mlyiyeèà- £¦¤§¦¨

xne`d meynBéöç Cøòå ,'Béöç Cøò'ixdäéeìz äîLpäL øác éåä ¥¤¤§§¥¤¤§¨¥¨¨¤©§¨¨§¨
,Bae`eai `ly icke ,epizpyna x`azdy enke ,mly jxra ea aiige

ivg' xne`a enk ,ivg wx mlyn 'iivg jxr' xne`dy xnele zerhl
.mly jxr mlyn mlerly epwiz ,'ikxr

xne`d :dpyna epipyïúBð ,éìò éîc éöçeinc ivgééöç éîc 'åë £¦¨©¨©¥§¥¤§¦
.Blek éîc ïúBð ,éìò̈©¥§¥

:`xnbd zl`eyàîòè éàîaiig eivg inc z` ozil xcepd recn - ©©£¨
weqtay 'zeytp' oeyln lirl epyxcy s` ixde .elek inc z` ozil
xn`py ,oikxr iabl edf ,elek jxra aiig eteb ivg z` jixrndy

.oicd `ed ok minc xcepd iabl s`y oipne ,'zeytp jkxra' mda
(a fk `xwie) df weqta :`xnbd daiyn,áéúk 'úBLôð Ekøòa øãð'¤¤§¤§§§¨§¦

oeyln micnel oikxray myk ,oikxrl mixcp dxezd dyiwde
s` ,elek jxra aiig ea dielz dnypdy xa` jixrndy 'zeytp'
oeike .elek inc ozep ,ea dielz dnypdy xa` inc xcepd iabl

.elek inca aiig ,mda dielz dnypdy mixa` yi eteb ivgay
:dpyna epipyBa äéeìz äîLpäL øác ,ììkä äæ.elek inc ozep ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨

,dpynd dxn` df llk :`xnbd zx`anééeúàìzeaxle `iadl - §¨¥
elbx inc xcepd z`,äìòîìe äaekøàä ïîdnypdy xa` edfy ¦¨©§¨§©§¨

.elek inc z` `iany ,ea dielz
d`aedy minkge xi`n iax zwelgn oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dxezd on jxr el oi`y xac jixrna ,lirléøònä ,ïðaø eðzéöç C ¨©¨¨©©£¦£¦
,éìk Cøòdxezd on jxr oi` ilkly mb ,zepexqg izy dfa yiy ¥¤§¦

,ekxr ivga wx aiigzdy mbe ,llkåéîc ïúBð øîBà øéàî éaø- ©¦¥¦¥¥¨¨
ilkd ivg inc.,íeìk øîà àì ,íéøîBà íéîëçå.ixnbl xehte ©£¨¦§¦Ÿ¨©§

:`xnbd zxtqn .`ziixad z` zx`an `xnbdìç àáøLdyrp - ¨¨¨©
,dlegdéaâì ìeòexwal eil` e`a -ïðaøå ééaà,[daiyid ipae-] §©¥©©¥§©¨¨

éøîà÷å éáúéå,jk dilr eywde ,efd `ziixaa mipce miayei eide - §¨§¦§¨¨§¦
àîìLaixac mipaen -,øéàî éaøcøáñ÷yåéøác àéöBî íãà ïéà ¦§¨¨©¦¥¦¨¨©¥¨¨¦§¨¨

Béöç àðL àìå Blek àðL àì ,äìháìaiigzd m` welig oi`e - §©¨¨Ÿ§¨§Ÿ§¨¤§
rcei `edy oeik ,eixac milg mlerl ,eivg jxra e` ilkd lk jxra
iabl s` liren df xcpy ,einc z` xecil ezpeeke ,ilkl jxr oi`y
xecil jxc oi`y it lr s`y ,eivga df oic xi`n iax rinyde ,ilk
eliredy ,ilkd lk z` xcp m`y oky lke ,eze` miaiign ,ilk ivg

.eixacéøáñ÷ éàî ,ïðaø àlà,df oecipa mixaeq md dn -éàm` - ¤¨©¨¨©¨¨§¦¦
y mixaeq md,äìháì åéøác àéöBî íãàok m`eléôàaiigzd m` ¨¨¦§¨¨§©¨¨£¦
ilkd jxraénð Blekmpic z` exn` recne ,eixac elg `l ok mb - ©¦

`a.eivg z` jixrdy oteéàåy ,xi`n iaxk mixaeq mdíãà ïéà §¦¥¨¨
eléôà ,äìháì åéøác àéöBîz` jixrd m`énð Béöçelegi ok mb - ¦§¨¨§©¨¨£¦¤§©¦

.`ziixaa xi`n iax ixacke ,eixac
àëäc ïðaø ,(ééaàå àáø) eäì øîà,ef `ziixaay opax -éaøk ¨©§¨¨§©©¥©¨¨§¨¨§©¦

dì éøáñå ,dì éøáñ øéàîmb mixaeq md j` -.ïBòîL éaøkx`iae ¥¦¨§¦¨§¨§¦¨§©¦¦§
,eixac z`åéøác àéöBî íãà ïéà øîàc øéàî éaøk dì éøáñ̈§¦¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¦§¨¨
,äìháì,elek inca aiig did ,ilr mly ilk jxr xne` did m` okle §©¨¨

åmle`øîàc ,ïBòîL éaøk dì éøáñxcepd iabl (.bw zegpn) §¨§¦¨§©¦¦§§¨©
on dgpn mi`ian oi`y oeik ,ixnbl xehty ,mixerydn dgpn `iadl

oeik ,oihigd on dgpna aiigziy mixne` oi`e ,mixerydàlL'¤Ÿ
,'íéácðúnä Cøãk ácðúä,o`k s`eéáecðúéàì déçøBà ,délek- ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦¥§¥§¦§©¥

la` ,ycwdl acpzdl jxc ,mly ilkdébìt,ilk ivg -åàì ©§¥¨
éáecðúéàì déçøBàminkg mixaeq okle ,acpzdl jxcd oi` - §¥§¦§©¥

.ixnbl xeht ,ilk ivg jixrd m`y ef `ziixaa
:dpyna epipy'åë øãBpä úîe ,éìò éðBìt ìL Bkøò øîBàä,xcipde ¨¥¤§¤§¦¨©¥©¥
.miyxeid epzi

:`xnbd zl`eyeäéð éàîi`cea ixd ,dpynd zwqer ote` dfi`a - ©¦
ote`a edfïéca ãîòLcnra `yixd z` epcnrdy enke ,zny mcew ¤¨©©¦

ok m`e ,eaeg z` mlyl miaiig miyxeid eid `l ok `l m`y ,oica
Cä eðééä,envr z` jixrnd iabl `yixa xen`d ote` eze` edf - ©§©

iabl ,ok` :`xnbd daiyn .miyxeid epzi ,zne ilr ikxr xn` m`y
e ,df oica yecig oi` dkxrdéøèöéà àôéñdéì Cdpynd dkxved - ¥¨¦§§¦¥

xne`dy ,minc aeig iabl ,`tiqa df oic rinydléðBìt ìL åéîc'¨¨¤§¦
,'íéLøBiä eðzé ,øãBpä úîe ,éìò̈¨¥©¥¦§©§¦
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום מחישי עח' א



קסו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ycew zay meil)

dfxkdd ici lr mexbpy okzi ,dfxkdd ini lr ziaixd z` zeabln
rwxwd eli`e ,mini mze` lr ziaix enlyiy jka minezil cqtd wx

:`xnbd zvxzn .dzneyn xzeia xkniz `líìBòìxaecn §¨
epzpynaíéáëBk ãáBò áBç ìòáameyne ,ziaixa mdia`l deldy §©©¥¨¦

z` mixken mewn lkn mpn` ,minezid on miaeb ziaixd cqtd
caera xaecny oeik ,minezil cqtd yyg oi`e dfxkda rwxwd

miakekïeãì åéìò ìaéwLmdia` mr el didy oennd ipiipraéðéãa ¤¦¥¨¨¨§¦¥
,ìàøNé,l`xyi ipick ,dfxkdd onf lr ziaix lehi `l `ed okle ¦§¨¥

xkniz m` ,giexdl wx minezid mileki dfxkdd ici lry `vnpe
.dzneyn xzeia rwxwd

:`xnbd ddnz,éëä éàoecl eilr laiwy miakek caera xaecny ¦¨¦
,l`xyi ipicaìB÷Léì àì énð úéaøziaix minezidn lehi `ly - ¦¦©¦Ÿ¦§

cqtd didi `ly oeike ,aegd z` mdn dabie elcbiy cr llk
:`xnbd zvxzn .llk mdly rwxwd z` xeknl jxhvp `l minezil

xaecnLmiakek caer eze`åéìò ìaéwl`xyi ipick bedplBæì- ¤¦¥¨¨¨
,dfxkdd onf lr ziaix lehi `ly df oiprlBæì åéìò ìaé÷ àìå- §Ÿ¦¥¨¨¨

ick rwxwd z` minezidn miaeb okle .llk ziaix lehil `ly oiprl
oi` mewn lkne ,ziaixd inelyza eciqti `ly ,aegd z` rextl
.ziaix lhep epi` dfxkdd onf lry oeik ,dfxkdd onfa cqtd yyg

:iq` ax lr ztqep dpynn dywn `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
,(:gn oihib)ïéòøôð ïéàzeaeg miaeb oi` -ïî àlà ,íéîBúé éñëpî ¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦
úéøeaéfäxxal yie .mzeyxay drexbd rwxwdn -,ïðé÷ñò éàîa ©¦¦§©¨§¦©

íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéà,ziaixa mdia`l deldyéî ¦¥¨§©©¥¨¦¦
úéàö.zixeaifn wx zeabl epl ziivi ike -àèéLt àlàxaecny ¨¦¤¨§¦¨

,ìàøNé áBç ìòáa,dyw ok m`edéì ïðé÷áL éî ,àúéaéø ìéëà éà §©©¦§¨¥¦¨¦¦¦¨¦¨§¦©¥
mixdnn ep` ok zngny ,eilr dxeq`d ziaix zeabl el migipn ike -

.aegd z` zeablàlàxaecn i`ceå ,àúéaéø ìéëà àìcit lr s` ¤¨§Ÿ¨¦¦¦¨§
okéðz÷y dpynaïé÷÷æðe .mze` miaebe minezid iqkplàîìLa ¨¨¥¦§¨¦¦§¨¨

dì é÷Bî ,ïðçBé éaøìdpynl,äMà úaeúëa,zixeaifn ziabpy §©¦¨¨¥¨¦§©¦¨
,éqà áøì àlà,minezin dy` zaezk miaeb oi`y,àéL÷`ed cvik ¤¨§©©¦©§¨

,ziaix lhepy aeg lraa dcinrdl ozip `l ixde ,dpynd z` x`ai
.x`azdy enke
:`xnbd zvxznàçéð éî ,ïðçBé éaøìe ,éqà áø Cì øîàike - ¨©¨©©¦§©¦¨¨¦¦¨

ixde ,dpynd zpaenéàziiaba xaecn,äaeúkdpynd dxn` dfay ¦§¨
,dyw ,zixeaifn `weec miaebyéîúiî àéøéà éàîhwp recn - ©¦§¨¦©§¥

ixde ,minezin `weec zixeaif daeby `pzdénð déãéc dépéî eléôà£¦¦¥¦¥©¦
úéøeaéfa,dyxiby oebk ,zixeaifn daeb `id envr lradn mb - §¦¦

.(:gn oihib) zixeaifn ziabp cinz daezk ixdy
:`xnbd dgec,àéL÷ àì àäk ef dpyny oeik,àéä øéàî éaø ¨Ÿ©§¨©¦¥¦¦

øîàcyäMà úaeúkziabpå ,úéðBðéáawxdaebyk,éîúiîdaeb §¨©§©¦¨§¥¦§¦©§¥
,úéøeaéfaz` cinrdl ozip ,xi`n iaxk xaeqd ,opgei iaxl `linne §¦¦

.dy` zaezka dpynd
:`xnbd dywn .iq` ax ixac lr `iyewl zxfeg `xnbd,íB÷î ìkî¦¨¨

,àéL÷ éqà áøìmiaeby zxne`d dpynd z` cinri `ed cvik §©©¦©§¨
minezi iqkpn llk miaeb oi` eixacl ixde ,zixeaifn wx minezin

:`xnbd zvxzn .mda zlke` ziaix oi`yk miphwíìBòìxaecn §¨
íéáëBk ãáBò áBç ìòáadxn` df lre ,ziaixa mdia`l deldy §©©¥¨¦

ziivi `l i`ceay ,epiywdy dne .zixeaifd z` mixkeny dpynd
caera xaecny xnel yi ,zixeaif `weec zeabl miakek caerd

miakek,ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL.zixeaifn zeable ¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
:`xnbd ddnz,éëä éà,l`xyi ipic z` envr lr laiwyénð úéaø ¦¨¦¦¦©¦
ìB÷Léð àì`le ,minezil cqtd didi `le ,llk ziaix lehi `l - Ÿ¦§

xaecn :`xnbd zvxzn .mdiqkp z` exkniìaéwLl`xyi ipic z` ¤¦¥
Bæì,zixeaifn zeabl -,Bæì åéìò ìaé÷ àìå.ziaix lehil `ly oiprl ¨§Ÿ¦¥¨¨¨

,ziaixd cer enlyi `ly ick aegd z` minezidn miaeb okle
.l`xyi ipick oecl eilr laiwy oeik ,zixeaifn el miabne

:`ziixan iq` ax lr dywne `xnbd dkiynnòîL àzrnye `a - ¨§©
,dy` zaezk rextl miphw minezin miaeby ,opgei iax ixacl di`x
jke ,mda zlke` ziaix m` wx mdn miaeby iq` ax ixack `lye

(:`k lirl) `ziixaa epipy,minezid rwxw lr mifixkny drya ,
zxknp `idy mifixknáBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©

,BáBçeàîìLaly ote`d'áBç ìòa',`ziixaa xkfendïéáe øî ïéa ¦§¨¨©©¥©¥
ïépLãk øîenk z`f x`al ozip iq` axl oiae opgei iaxl oia - ©¦§©¦

miakek caer aeg lraa xaecny ,zeipynd z` lirl epvxizy
,cin erxtl jixv minezid cqtd meyne ,ziaixa mdia`l deldy
`l j` dfxkdd ini lr ziaix zeabl `ly eilr laiwyk xaecne

.ziaix lehil `ly envr lr laiwàlàmifixkny epipyy dn ¤¨
ziiab jxevl zxknp rwxwdy,ïðçBé éaøì àîìLa ,dúaeúk§¨¨¦§¨¨§©¦¨¨

,dy` zaezkl mb miphw minezin miaeb ok`y xaeqdàlà .àçéð¦¨¤¨
,éqà áøì,minezin daezk miaeb oi`y,àéL÷z` cinri cvik §©©¦©§¨

zvxzn .daezkd ziiab xear mifixkny da yxetn ixdy ,`ziixad
:`xnbdäãBî áéiçLk ,ïðé÷ñò éàîa àëä,deld ,mdia`yk - ¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤Ÿ¤

,dzaezk ziiabl oenn ezy` zeyxa gipd `ly ezzin zrya dced
cr oizndl `xaq oi` ,minezid iqkp lr lhene xexa aegdy oeike
ziiabl mdiqkp z` mixkeny `ziixad dxn` okle ,elcbiy

.daezkd
zxne` .zencewd zeipynd z` mb df uexiz itl zx`an `xnbd

:`xnbdéëäì úéúàc àzLäz` cinrdl zkxvedy ,dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
deldy ote`a `ziixad,rext epi` aegdy dcedénð eälekmb - §©¦

ayiil yi ,iq` ax lr lirl mdn epiywdy zeipynd lk z`
xaecny,äãBî áéiçLkoi`y aegae l`xyi aeg lraa s` xaecne §¤©¨¤

rxtp `ly epl reciy oeik minezidn miaeb mewn lkne ,ziaix ea
.aegd

dzaezk z` miaeb m`d dlra zny dyexb oica dpc `xnbd
`xen`d :dyrn `xnbd d`ian .minezindúaeúk éaâà ,øîéøî§¥©©§¥§¨¨

éîúéc éñëpî äLeøâì,zne dyxib dlray dy`l daezk dAbd - ¦§¨¦¦§¥§©§¥¦§¨
.minezi iqkpn,øîénàì àðéáø déì øîà,xnixn ok dyr recn ¨©¥©¦¨§©¥©

àlà ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà ,éqà áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦§¦§¥§¦¤¨
,ïäa úìëBà úéaø äúéä ïk íàeì Bà ,øîBà ïðçBé éaøLiL øèL ¦¥¨§¨¦¦¤¤¨¤©¦¨¨¥¦§¨¤¤
,äMà úaeúëì Bà ,úéaø Bae,éðBæî íeMî.lirl x`azdy enke ¦¦¦§©¦¨¦§¥

:eziiyew z` `piax miiqnåixdøîà÷ àì ,ïðçBé éaø eléôàmiaeby §£¦©¦¨¨Ÿ¨¨©
minezi iqkpn daezkéðBæî àãñôî÷c ,äðîìàa àlà`idy - ¤¨§©§¨¨§¨©§§¨§¥

`id mzaeh ,dl mipzep mdy zepefnd inc z` minezil dciqtn
,dizepefnn exhtie dzaezk dabzyäLeøb ìáàzlawn dpi`y £¨§¨

,zepefnàì,elcbiy cr ,minezid iqkpn dzaezk z` miaeb oi` - Ÿ
.dyexb dze`l daezkd z` xnixn dabd recne

déì øîà,xnin`ïðà àäeixac z` ,ep` ixd -,ïðçBé éaøcmiaeby ¨©¥¨£©§©¦¨¨
oi` ,miphw minezi iqkpn dy` zaezk`ed mrhdy mix`an ep`

`l` ,zepefn meyndì ïðéðúî àpéç íeMîmrhdy mipey ep` - ¦¦¨©§¦©¨
,mdl `ypidl evxzie miypd ipira og miyp`d e`vniy ick `ed
zeni m` mb ozaezk z` dpiabz ody miypd zerceiy ici lry
mb jiiy df mrhe ,`ypidl od zevxzn ,miphw minezi xi`yie lrad

.miphw minezi iqkpn miaeb dzaezk z` mb okle ,dyexba
:miphw minezi iqkpn aeg ziiab oica oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

àLéøî ,ïîçð,dligza -éîúé éñëðì àð÷é÷cæéî äåä àì`l - ©§¨¥¥¨Ÿ£¨¦§§¦§¨§¦§¥©§¥
j` ,mdia` zeaeg z` minezi iqkpn zeabl wwfp iziidïåék¥¨

áøc déîMî ïéøáç àðeä áøc àäì àðòîLcz` izrnyy oeik - ¦§©§¨§¨§©¨©§¦¦§¥§©
,ax mya xn`y ,epixag `ped ax ixaceäãéc àìc éìëàc éîúé- ©§¥§¨§¦§Ÿ¦§

,mdly mpi`y rwxw zexit milke`d minezieäéé÷áéL øúa eìæéì¥§¨©¦§©§
ezeniy ,xnelk ,df oenn mdl gipdy in ixg` ekliy `di myper -

,zny mdia`k ,dxdna md mbàð÷÷cæéî Cìéàå ïàkîf`n - ¦¨§¥©¦§§¦§¨
oenn elk`i `ly ick ,mdiqkpn zeabl wwfp iziid ,z`f izrnyy

.mdl jiiy epi`y
:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî àøwéòîdid `l recn ,dligzn - ¥¦¨¨©©£¨Ÿ

:`xnbd daiyn .mdia` zeaeg z` miphw minezin daeb ongp ax
áBç ìòa úòéøt ,àtt áø øîà,deld ici lräåöîxn`py ,`id ¨©©¨¨§¦©©©¦§¨

didzy (.hn n"a) minkg eyxce ,'mkl didi wcv oid' (el hi `xwie)¦¤¤¦§¤¨¤
,jixac z` miiwzy ,wcv jly 'od' zxin`ãaòéî éða àì éîúéå§©§¥Ÿ§¥¤§©
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום שבת וודש עח' א

החשך בעחוד נ

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

.„ÈÔÈÈ„Ú ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÌBi‰ LecÈ˜ Lc˜�e ‡a e¯Ó‡Â ÌBÈ „BÚaÓ ‰ceÚq‰ ¯Ó‚ ¯Á‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÌÈ�L§©¦¤¨¦©©§©©§¨¦§§¨§Ÿ§©¥¦©©©¦¤Ÿ¦¦©£©¦

Ï Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡� LecÈw‰ ÔÓÊÏÂ ¯BÊÁÏ ÌÈˆB¯ Ì‡Â eLc˜iL „Ú ˙BzLÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡M¯ Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙BzL §©©¦¤¡©£¥¤¦§©¤§©§§¦¦©£§¦§©©¦¤¥¨©¨¦§¦¦

‰È˙MÓ ÌzÚc eÁÈq‰ Lc˜Ï e¯Ó‡L ÔÂÈkL ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ïe ¯BÊÁÏ Ì‰„iÓ ÌÈL„˜Ó Ì‡ Ï·‡ eLc˜iL „Ú ¥©£§¨¥¥§¦©¨¤¤¥¨¤¨§§©¥¦¦©§¨¦§¦¨©¤§©§£¨¦§©§¦¦¨

‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL BÓk LecÈ˜ ÏL ÒBk ÏÚ C¯·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡77ÏL ÒBkÓ ÌzÚc eÁÈq‰ ‡Ï eÊ ‰¯ÈÓ‡a È¯‰L ¥¨§¦¦§¨¥©¤¦§¤¦§¨¥§©§¨¤£¥©£¦¨Ÿ¦¦©§¨¦¤

Le„È˜[bl: ¦
יד סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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4

5

`zax `zkld

ùåãé÷ ìù ñåëî [âìגמר שכבר במי עוסקת זו הלכה -

עליו נאסרה ונקדש' 'בא אמר שכאשר יין, ושותה סעודתו
יין, שתיית

ואמר - סעודתו באמצע עדיין אוחז אם הדין הוא אמנם
בין (כלאחר כלום לאכול עליו נאסר - ונקדש' 'בא

.78השמשות)

zetqede mipeiv

יא.77) סעיף
מחמת78) יין, ושתה סעודתו שגמר במי רבינו שנקט והטעם

אין ונבדיל' 'בוא אמר שאם הבדלה לענין בזה שיש החידוש

(עפ"י סעודתו גמר שכבר אפילו - 'הגפן' ולברך לחזור צריך
ה). ס"ק קו"א

•

zay zekld - jexr ogley

‰Îהקהל שהתפללו קודם שבת של ערבית להתפלל שקדם מי
אפילו לומר יכול שבת קבלת עליו חל שכבר פי על אף
מלאכה לו שיעשה השבת עדיין קבל שלא חבירו לישראל
הוא מותר שלחבירו דכיון בשבת מהמלאכה ליהנות לו ומותר
על אף לנכרי האמירה אסרו (ולא כלל איסור אליו באמירתו אין
האסורה בשעה לו כשאומר אלא השבת) על מצווה שאינו פי

רס"א). סי' (עיין ישראל לכל

שממשיך או שבת במוצאי ערבית להתפלל שמאחר מי וכן
התפלל שכבר לישראל אפילו לומר לו מותר בלילה סעודתו
ולאכול ליהנות לו ומותר מלאכה לו שיעשה בתפלה והבדיל
המזון: בברכת שבת של עדיין יזכיר שאח"כ אע"פ ממלאכתו

כה סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלק

אינו‡ שהאור מדבר שבת של לנרות פתילה לעשות אסור
קופצת והשלהבת סביביו נסרך אלא בתוכו ונכנס בו נאחז
וכיוצא משי של ופסולת נפוץ שאינו ופשתן ושער צמר כגון
כדי הנר יטה שמא חוששים יפה דולקים שאינן דכיון בהם
ונמצא יפה וידלק הפתילה אל שבתוכו השמן מאוד שיתקרב
בהם וכיוצא וקנבוס גפן מצמר עושים אבל בשבת מבעיר
יותר נפוצה ופשתה בתוכם ונכנס בהם נאחז שהאור מדברים

מכולם: טובה

שום· לאורן להשתמש אסור האסורים בדברים הדליק ואם
שאין כלל עיון צריך שאין תשמיש אפילו בעולם תשמיש
יפה מאירים שאינן דכיון בשבילו הנר אצל להתקרב צריך
חילוק ואין מרחוק שמשתמש אע"פ הנר יטה שמא חוששים

כל שבשאר או שבבית הנרות לשאר השלחן שעל נרות בין בזה
המותרים. מדברים להיות צריכים שכולן החדרים

המותר מדבר שעשוי כשר נר אחד במקום יש שאם אומרים ויש
כלום בכך אין האסור מדבר עשויים הנרות כל ששאר אע"פ
שהצריכוהו דכיון עצמו בפני בחדר דולק הכשר נר אם אפילו
להטות יבא ולא בזה וזכרון היכר לו יש אחד במקום כשר נר
להשתמש ומותר בדיעבד דבריהם על לסמוך יש שבת ולצורך
פסול נר אצלו ועומד כשר אחד נר אחד במקום יש ואם לאורן

שהר ענין בכל הכל לדברי שם להשתמש היהמותר לא אם אף י
מפסידו ומה שם להשתמש יכול היה בלבד הכשר נר אלא שם

הפסול: נר אור

למשוך‚ כגון נר בלא לעשותו שאפשר דבר שכל אומרים יש
הפסול נר לאור לעשותו מותר בזה וכיוצא המרתף מן יין
בזה לחוש שאין לפי מקום בשום כשר נר שום לו שאין אע"פ
שבת ולצורך כלל נר בלא זה לעשות שאפשר כיון יטה שמא

בדיעבד: זה על לסמוך יש

בו„ להדליק שאסור דבר על להדליק שמותר דבר כרך אם
כדי הפתילה להעבות בזה נתכוין אם אחת פתילה ועשאן
יבא שמא גזרה שבת של לנר להדליקה אסור אורה להוסיף
כדי הפתילה להקשות נתכוין ואם בלבדו האסור בדבר להדליק
דבר שגם אע"פ להדליקה מותר למטה תרד ולא עומדת שתהא

בה. דולק האסור

קש כגון בלבדו לפתילה ראוי שאינו דבר הוא האסור דבר ואם
ולהדליקן המותר דבר עליהם לכרוך מותר בהם וכיוצא וגמי
שאין לפי אורה להוסיף כדי הפתילה להעבות מתכוין אם אפילו
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קסז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oikxr(ycew zay meil)

dfxkdd ici lr mexbpy okzi ,dfxkdd ini lr ziaixd z` zeabln
rwxwd eli`e ,mini mze` lr ziaix enlyiy jka minezil cqtd wx

:`xnbd zvxzn .dzneyn xzeia xkniz `líìBòìxaecn §¨
epzpynaíéáëBk ãáBò áBç ìòáameyne ,ziaixa mdia`l deldy §©©¥¨¦

z` mixken mewn lkn mpn` ,minezid on miaeb ziaixd cqtd
caera xaecny oeik ,minezil cqtd yyg oi`e dfxkda rwxwd

miakekïeãì åéìò ìaéwLmdia` mr el didy oennd ipiipraéðéãa ¤¦¥¨¨¨§¦¥
,ìàøNé,l`xyi ipick ,dfxkdd onf lr ziaix lehi `l `ed okle ¦§¨¥

xkniz m` ,giexdl wx minezid mileki dfxkdd ici lry `vnpe
.dzneyn xzeia rwxwd

:`xnbd ddnz,éëä éàoecl eilr laiwy miakek caera xaecny ¦¨¦
,l`xyi ipicaìB÷Léì àì énð úéaøziaix minezidn lehi `ly - ¦¦©¦Ÿ¦§

cqtd didi `ly oeike ,aegd z` mdn dabie elcbiy cr llk
:`xnbd zvxzn .llk mdly rwxwd z` xeknl jxhvp `l minezil

xaecnLmiakek caer eze`åéìò ìaéwl`xyi ipick bedplBæì- ¤¦¥¨¨¨
,dfxkdd onf lr ziaix lehi `ly df oiprlBæì åéìò ìaé÷ àìå- §Ÿ¦¥¨¨¨

ick rwxwd z` minezidn miaeb okle .llk ziaix lehil `ly oiprl
oi` mewn lkne ,ziaixd inelyza eciqti `ly ,aegd z` rextl
.ziaix lhep epi` dfxkdd onf lry oeik ,dfxkdd onfa cqtd yyg

:iq` ax lr ztqep dpynn dywn `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
,(:gn oihib)ïéòøôð ïéàzeaeg miaeb oi` -ïî àlà ,íéîBúé éñëpî ¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦
úéøeaéfäxxal yie .mzeyxay drexbd rwxwdn -,ïðé÷ñò éàîa ©¦¦§©¨§¦©

íéáëBk ãáBò áBç ìòáa àîéìéà,ziaixa mdia`l deldyéî ¦¥¨§©©¥¨¦¦
úéàö.zixeaifn wx zeabl epl ziivi ike -àèéLt àlàxaecny ¨¦¤¨§¦¨

,ìàøNé áBç ìòáa,dyw ok m`edéì ïðé÷áL éî ,àúéaéø ìéëà éà §©©¦§¨¥¦¨¦¦¦¨¦¨§¦©¥
mixdnn ep` ok zngny ,eilr dxeq`d ziaix zeabl el migipn ike -

.aegd z` zeablàlàxaecn i`ceå ,àúéaéø ìéëà àìcit lr s` ¤¨§Ÿ¨¦¦¦¨§
okéðz÷y dpynaïé÷÷æðe .mze` miaebe minezid iqkplàîìLa ¨¨¥¦§¨¦¦§¨¨

dì é÷Bî ,ïðçBé éaøìdpynl,äMà úaeúëa,zixeaifn ziabpy §©¦¨¨¥¨¦§©¦¨
,éqà áøì àlà,minezin dy` zaezk miaeb oi`y,àéL÷`ed cvik ¤¨§©©¦©§¨

,ziaix lhepy aeg lraa dcinrdl ozip `l ixde ,dpynd z` x`ai
.x`azdy enke
:`xnbd zvxznàçéð éî ,ïðçBé éaøìe ,éqà áø Cì øîàike - ¨©¨©©¦§©¦¨¨¦¦¨

ixde ,dpynd zpaenéàziiaba xaecn,äaeúkdpynd dxn` dfay ¦§¨
,dyw ,zixeaifn `weec miaebyéîúiî àéøéà éàîhwp recn - ©¦§¨¦©§¥

ixde ,minezin `weec zixeaif daeby `pzdénð déãéc dépéî eléôà£¦¦¥¦¥©¦
úéøeaéfa,dyxiby oebk ,zixeaifn daeb `id envr lradn mb - §¦¦

.(:gn oihib) zixeaifn ziabp cinz daezk ixdy
:`xnbd dgec,àéL÷ àì àäk ef dpyny oeik,àéä øéàî éaø ¨Ÿ©§¨©¦¥¦¦

øîàcyäMà úaeúkziabpå ,úéðBðéáawxdaebyk,éîúiîdaeb §¨©§©¦¨§¥¦§¦©§¥
,úéøeaéfaz` cinrdl ozip ,xi`n iaxk xaeqd ,opgei iaxl `linne §¦¦

.dy` zaezka dpynd
:`xnbd dywn .iq` ax ixac lr `iyewl zxfeg `xnbd,íB÷î ìkî¦¨¨

,àéL÷ éqà áøìmiaeby zxne`d dpynd z` cinri `ed cvik §©©¦©§¨
minezi iqkpn llk miaeb oi` eixacl ixde ,zixeaifn wx minezin

:`xnbd zvxzn .mda zlke` ziaix oi`yk miphwíìBòìxaecn §¨
íéáëBk ãáBò áBç ìòáadxn` df lre ,ziaixa mdia`l deldy §©©¥¨¦

ziivi `l i`ceay ,epiywdy dne .zixeaifd z` mixkeny dpynd
caera xaecny xnel yi ,zixeaif `weec zeabl miakek caerd

miakek,ìàøNé éðéãa ïeãì åéìò ìaéwL.zixeaifn zeable ¤¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
:`xnbd ddnz,éëä éà,l`xyi ipic z` envr lr laiwyénð úéaø ¦¨¦¦¦©¦
ìB÷Léð àì`le ,minezil cqtd didi `le ,llk ziaix lehi `l - Ÿ¦§

xaecn :`xnbd zvxzn .mdiqkp z` exkniìaéwLl`xyi ipic z` ¤¦¥
Bæì,zixeaifn zeabl -,Bæì åéìò ìaé÷ àìå.ziaix lehil `ly oiprl ¨§Ÿ¦¥¨¨¨

,ziaixd cer enlyi `ly ick aegd z` minezidn miaeb okle
.l`xyi ipick oecl eilr laiwy oeik ,zixeaifn el miabne

:`ziixan iq` ax lr dywne `xnbd dkiynnòîL àzrnye `a - ¨§©
,dy` zaezk rextl miphw minezin miaeby ,opgei iax ixacl di`x
jke ,mda zlke` ziaix m` wx mdn miaeby iq` ax ixack `lye

(:`k lirl) `ziixaa epipy,minezid rwxw lr mifixkny drya ,
zxknp `idy mifixknáBç ìòáìe ,dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©

,BáBçeàîìLaly ote`d'áBç ìòa',`ziixaa xkfendïéáe øî ïéa ¦§¨¨©©¥©¥
ïépLãk øîenk z`f x`al ozip iq` axl oiae opgei iaxl oia - ©¦§©¦

miakek caer aeg lraa xaecny ,zeipynd z` lirl epvxizy
,cin erxtl jixv minezid cqtd meyne ,ziaixa mdia`l deldy
`l j` dfxkdd ini lr ziaix zeabl `ly eilr laiwyk xaecne

.ziaix lehil `ly envr lr laiwàlàmifixkny epipyy dn ¤¨
ziiab jxevl zxknp rwxwdy,ïðçBé éaøì àîìLa ,dúaeúk§¨¨¦§¨¨§©¦¨¨

,dy` zaezkl mb miphw minezin miaeb ok`y xaeqdàlà .àçéð¦¨¤¨
,éqà áøì,minezin daezk miaeb oi`y,àéL÷z` cinri cvik §©©¦©§¨

zvxzn .daezkd ziiab xear mifixkny da yxetn ixdy ,`ziixad
:`xnbdäãBî áéiçLk ,ïðé÷ñò éàîa àëä,deld ,mdia`yk - ¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤Ÿ¤

,dzaezk ziiabl oenn ezy` zeyxa gipd `ly ezzin zrya dced
cr oizndl `xaq oi` ,minezid iqkp lr lhene xexa aegdy oeike
ziiabl mdiqkp z` mixkeny `ziixad dxn` okle ,elcbiy

.daezkd
zxne` .zencewd zeipynd z` mb df uexiz itl zx`an `xnbd

:`xnbdéëäì úéúàc àzLäz` cinrdl zkxvedy ,dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
deldy ote`a `ziixad,rext epi` aegdy dcedénð eälekmb - §©¦

ayiil yi ,iq` ax lr lirl mdn epiywdy zeipynd lk z`
xaecny,äãBî áéiçLkoi`y aegae l`xyi aeg lraa s` xaecne §¤©¨¤

rxtp `ly epl reciy oeik minezidn miaeb mewn lkne ,ziaix ea
.aegd

dzaezk z` miaeb m`d dlra zny dyexb oica dpc `xnbd
`xen`d :dyrn `xnbd d`ian .minezindúaeúk éaâà ,øîéøî§¥©©§¥§¨¨

éîúéc éñëpî äLeøâì,zne dyxib dlray dy`l daezk dAbd - ¦§¨¦¦§¥§©§¥¦§¨
.minezi iqkpn,øîénàì àðéáø déì øîà,xnixn ok dyr recn ¨©¥©¦¨§©¥©

àlà ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà ,éqà áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦§¦§¥§¦¤¨
,ïäa úìëBà úéaø äúéä ïk íàeì Bà ,øîBà ïðçBé éaøLiL øèL ¦¥¨§¨¦¦¤¤¨¤©¦¨¨¥¦§¨¤¤
,äMà úaeúëì Bà ,úéaø Bae,éðBæî íeMî.lirl x`azdy enke ¦¦¦§©¦¨¦§¥

:eziiyew z` `piax miiqnåixdøîà÷ àì ,ïðçBé éaø eléôàmiaeby §£¦©¦¨¨Ÿ¨¨©
minezi iqkpn daezkéðBæî àãñôî÷c ,äðîìàa àlà`idy - ¤¨§©§¨¨§¨©§§¨§¥

`id mzaeh ,dl mipzep mdy zepefnd inc z` minezil dciqtn
,dizepefnn exhtie dzaezk dabzyäLeøb ìáàzlawn dpi`y £¨§¨

,zepefnàì,elcbiy cr ,minezid iqkpn dzaezk z` miaeb oi` - Ÿ
.dyexb dze`l daezkd z` xnixn dabd recne

déì øîà,xnin`ïðà àäeixac z` ,ep` ixd -,ïðçBé éaøcmiaeby ¨©¥¨£©§©¦¨¨
oi` ,miphw minezi iqkpn dy` zaezk`ed mrhdy mix`an ep`

`l` ,zepefn meyndì ïðéðúî àpéç íeMîmrhdy mipey ep` - ¦¦¨©§¦©¨
,mdl `ypidl evxzie miypd ipira og miyp`d e`vniy ick `ed
zeni m` mb ozaezk z` dpiabz ody miypd zerceiy ici lry
mb jiiy df mrhe ,`ypidl od zevxzn ,miphw minezi xi`yie lrad

.miphw minezi iqkpn miaeb dzaezk z` mb okle ,dyexba
:miphw minezi iqkpn aeg ziiab oica oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

àLéøî ,ïîçð,dligza -éîúé éñëðì àð÷é÷cæéî äåä àì`l - ©§¨¥¥¨Ÿ£¨¦§§¦§¨§¦§¥©§¥
j` ,mdia` zeaeg z` minezi iqkpn zeabl wwfp iziidïåék¥¨

áøc déîMî ïéøáç àðeä áøc àäì àðòîLcz` izrnyy oeik - ¦§©§¨§¨§©¨©§¦¦§¥§©
,ax mya xn`y ,epixag `ped ax ixaceäãéc àìc éìëàc éîúé- ©§¥§¨§¦§Ÿ¦§

,mdly mpi`y rwxw zexit milke`d minezieäéé÷áéL øúa eìæéì¥§¨©¦§©§
ezeniy ,xnelk ,df oenn mdl gipdy in ixg` ekliy `di myper -

,zny mdia`k ,dxdna md mbàð÷÷cæéî Cìéàå ïàkîf`n - ¦¨§¥©¦§§¦§¨
oenn elk`i `ly ick ,mdiqkpn zeabl wwfp iziid ,z`f izrnyy

.mdl jiiy epi`y
:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî àøwéòîdid `l recn ,dligzn - ¥¦¨¨©©£¨Ÿ

:`xnbd daiyn .mdia` zeaeg z` miphw minezin daeb ongp ax
áBç ìòa úòéøt ,àtt áø øîà,deld ici lräåöîxn`py ,`id ¨©©¨¨§¦©©©¦§¨

didzy (.hn n"a) minkg eyxce ,'mkl didi wcv oid' (el hi `xwie)¦¤¤¦§¤¨¤
,jixac z` miiwzy ,wcv jly 'od' zxin`ãaòéî éða àì éîúéå§©§¥Ÿ§¥¤§©
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zay zekld - jexr ogley

.„ÈÔÈÈ„Ú ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÌBi‰ LecÈ˜ Lc˜�e ‡a e¯Ó‡Â ÌBÈ „BÚaÓ ‰ceÚq‰ ¯Ó‚ ¯Á‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÌÈ�L§©¦¤¨¦©©§©©§¨¦§§¨§Ÿ§©¥¦©©©¦¤Ÿ¦¦©£©¦

Ï Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡� LecÈw‰ ÔÓÊÏÂ ¯BÊÁÏ ÌÈˆB¯ Ì‡Â eLc˜iL „Ú ˙BzLÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡M¯ Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙BzL §©©¦¤¡©£¥¤¦§©¤§©§§¦¦©£§¦§©©¦¤¥¨©¨¦§¦¦

‰È˙MÓ ÌzÚc eÁÈq‰ Lc˜Ï e¯Ó‡L ÔÂÈkL ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ïe ¯BÊÁÏ Ì‰„iÓ ÌÈL„˜Ó Ì‡ Ï·‡ eLc˜iL „Ú ¥©£§¨¥¥§¦©¨¤¤¥¨¤¨§§©¥¦¦©§¨¦§¦¨©¤§©§£¨¦§©§¦¦¨

‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL BÓk LecÈ˜ ÏL ÒBk ÏÚ C¯·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡77ÏL ÒBkÓ ÌzÚc eÁÈq‰ ‡Ï eÊ ‰¯ÈÓ‡a È¯‰L ¥¨§¦¦§¨¥©¤¦§¤¦§¨¥§©§¨¤£¥©£¦¨Ÿ¦¦©§¨¦¤

Le„È˜[bl: ¦
יד סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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2

3

4

5

`zax `zkld

ùåãé÷ ìù ñåëî [âìגמר שכבר במי עוסקת זו הלכה -

עליו נאסרה ונקדש' 'בא אמר שכאשר יין, ושותה סעודתו
יין, שתיית

ואמר - סעודתו באמצע עדיין אוחז אם הדין הוא אמנם
בין (כלאחר כלום לאכול עליו נאסר - ונקדש' 'בא

.78השמשות)

zetqede mipeiv

יא.77) סעיף
מחמת78) יין, ושתה סעודתו שגמר במי רבינו שנקט והטעם

אין ונבדיל' 'בוא אמר שאם הבדלה לענין בזה שיש החידוש

(עפ"י סעודתו גמר שכבר אפילו - 'הגפן' ולברך לחזור צריך
ה). ס"ק קו"א

•

zay zekld - jexr ogley

‰Îהקהל שהתפללו קודם שבת של ערבית להתפלל שקדם מי
אפילו לומר יכול שבת קבלת עליו חל שכבר פי על אף
מלאכה לו שיעשה השבת עדיין קבל שלא חבירו לישראל
הוא מותר שלחבירו דכיון בשבת מהמלאכה ליהנות לו ומותר
על אף לנכרי האמירה אסרו (ולא כלל איסור אליו באמירתו אין
האסורה בשעה לו כשאומר אלא השבת) על מצווה שאינו פי

רס"א). סי' (עיין ישראל לכל

שממשיך או שבת במוצאי ערבית להתפלל שמאחר מי וכן
התפלל שכבר לישראל אפילו לומר לו מותר בלילה סעודתו
ולאכול ליהנות לו ומותר מלאכה לו שיעשה בתפלה והבדיל
המזון: בברכת שבת של עדיין יזכיר שאח"כ אע"פ ממלאכתו

כה סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלק

אינו‡ שהאור מדבר שבת של לנרות פתילה לעשות אסור
קופצת והשלהבת סביביו נסרך אלא בתוכו ונכנס בו נאחז
וכיוצא משי של ופסולת נפוץ שאינו ופשתן ושער צמר כגון
כדי הנר יטה שמא חוששים יפה דולקים שאינן דכיון בהם
ונמצא יפה וידלק הפתילה אל שבתוכו השמן מאוד שיתקרב
בהם וכיוצא וקנבוס גפן מצמר עושים אבל בשבת מבעיר
יותר נפוצה ופשתה בתוכם ונכנס בהם נאחז שהאור מדברים

מכולם: טובה

שום· לאורן להשתמש אסור האסורים בדברים הדליק ואם
שאין כלל עיון צריך שאין תשמיש אפילו בעולם תשמיש
יפה מאירים שאינן דכיון בשבילו הנר אצל להתקרב צריך
חילוק ואין מרחוק שמשתמש אע"פ הנר יטה שמא חוששים

כל שבשאר או שבבית הנרות לשאר השלחן שעל נרות בין בזה
המותרים. מדברים להיות צריכים שכולן החדרים

המותר מדבר שעשוי כשר נר אחד במקום יש שאם אומרים ויש
כלום בכך אין האסור מדבר עשויים הנרות כל ששאר אע"פ
שהצריכוהו דכיון עצמו בפני בחדר דולק הכשר נר אם אפילו
להטות יבא ולא בזה וזכרון היכר לו יש אחד במקום כשר נר
להשתמש ומותר בדיעבד דבריהם על לסמוך יש שבת ולצורך
פסול נר אצלו ועומד כשר אחד נר אחד במקום יש ואם לאורן

שהר ענין בכל הכל לדברי שם להשתמש היהמותר לא אם אף י
מפסידו ומה שם להשתמש יכול היה בלבד הכשר נר אלא שם

הפסול: נר אור

למשוך‚ כגון נר בלא לעשותו שאפשר דבר שכל אומרים יש
הפסול נר לאור לעשותו מותר בזה וכיוצא המרתף מן יין
בזה לחוש שאין לפי מקום בשום כשר נר שום לו שאין אע"פ
שבת ולצורך כלל נר בלא זה לעשות שאפשר כיון יטה שמא

בדיעבד: זה על לסמוך יש

בו„ להדליק שאסור דבר על להדליק שמותר דבר כרך אם
כדי הפתילה להעבות בזה נתכוין אם אחת פתילה ועשאן
יבא שמא גזרה שבת של לנר להדליקה אסור אורה להוסיף
כדי הפתילה להקשות נתכוין ואם בלבדו האסור בדבר להדליק
דבר שגם אע"פ להדליקה מותר למטה תרד ולא עומדת שתהא

בה. דולק האסור

קש כגון בלבדו לפתילה ראוי שאינו דבר הוא האסור דבר ואם
ולהדליקן המותר דבר עליהם לכרוך מותר בהם וכיוצא וגמי
שאין לפי אורה להוסיף כדי הפתילה להעבות מתכוין אם אפילו
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ראוי שאין כיון בלבדו האסור בדבר להדליק יבא שמא לחוש
בלבדו: כלל לפתילה

בערב‰ הנר פי על פול של וגריס מלח של גרגיר ליתן מותר
צוללין והגריס שהמלח בשבת יפה דולק שיהא כדי שבת
שגורם במה איסור בזה ואין הפתילה אחר יפה ונמשך השמן את

בשבת: הבערה קצת

Âנר כל בין השלחן שעל נר בין לשבת נר להדליק אסור
אחר נמשכים שאינם משמנים חדרים שבשאר או שבבית
(שומן) גפן מצמר העשוי ושמן ושעוה זפת הם ואלו הפתילה
שלא דגים וקרבי מבושלים שאינן וחלבים שומן) (ושאר אליה

ושאר הנר יטה שמא חוששים יפה דולקים שאינן דכיון נימוחו
מן חוץ בכולם ומדליקין הפתילה אחר נמשכים השמנים כל
לאכול וחובה ויצא יניחנו שמא וגזרה רע שריחו מפני העטרן
שמא גזרה נודף שריחו מפני הצרי מן וחוץ בשבת הנר אצל
ועוד מכבה משום בו יש הדולק מהנר והמסתפק ממנו יסתפק
על בהול יהא ושמא הבית בכותלי האור ונדבק עף שהוא מפני

לכבות. ויבא ממונו

בעץ: אש בו שיש התנור לסתום שלא ליזהר צריך זה ומטעם

אֿו סעיפים והשמן הפתילה דיני רסד סימן ב חלק
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åáù ,ùåøéô ,éðãà éá øîàéå äãåäé åéìà ùâéå ù"æå
.÷éãöä óñåéî òôùä êùîåé

- הוא אדוני" "בי יהודה בבקשת הפנימי הפירוש
בתוך בי, ("אדוני") הצדיק מיוסף השפע שיושפע
מן וחיותה שפעה מקבלת שה"מלכות וכנ"ל, יהודה,

הזעירֿאנפין".

àîìò àúáåø÷ú åðééä ùâéåã øäåæá øàåáîëå
àîìò åðééäã ,[íìåòì íìåò úåáø÷úä] àîìòá
éáâì úùâðå úãçééúî ,úåëìî úðéçá ,äàúú
.'åë òôùä ìá÷ì ïéôðà øéòæ úðéçá ,äàìò àîìò

íîåãäî äìòîì çîåöä ïëùîá äéäù êøã ìò åäæå
.ì"ðë

äìòîì úåéäì äãåäé äìòúé àáì ãéúòì ìáà
ãöî ,äìòá úøèò ìéç úùà ù"îë óñåé úðéçáî

.ì"ðë äìçú äáùçîá äìòù åùøù
מיוסף למעלה יהודה עליית ענין ומבאר [והולך

לקונו. האדם בעבודת ביטוי לידי שבא כפי לבא, לעתיד

הענין: ונקודת

(כנ הביטול בענין היא הצומח לגבי הדומם ל),"מעלת

להקב הביטול בענין -"אשר ובכללות מדריגות, כמה יש ה

מדריגות: שתי הן

עול את עצמו על מקבל שהאדם פשוט, ביטול ישנו

דאע ית', גשמיים"מלכותו לתענוגים מתאווה שבלבו פ

על לקבל עצמו את כופה מקום מכל הזה, העולם וענייני

בפועל השם את עובד להיות ית' מלכותו עול עצמו

המצוות. וקיום התורה בלימוד

" נקרא זה תתאהביטול של"יראה עניינה הוא והוא ,

" מצד המלכותהעבודה מלכותומידת עול קבלת שבנפש, "

" (ונק' "דומםית' זו בעבודה אין כי שהאדםחיות" ורק "

בפועל). במעשה ית' רצונו לקיים עצמו את כופה

" היא השני עילאהבקצה מוחלט"יראה ביטול והוא ,

והוא"להקב כלל. עצמו את מרגיש האדם שאין עד ה,

לפני בעמדו אדם על הנופלות והאימה היראה כמשל

" לגמרי ממציאותו שמתבטל דומםהמלך, כאבן שנעשה

והרגשה התפשטות שום בו ואין לדבר יכול שלא ממש

וכלל כלל ."בעצמו

המלך מציאות עצמו, המלך רוממות בנוכחות כלומר:

בלעדו.ממלאה" דבר שום אין וכאילו המקום כל את "

על המורה ורגלים ידים בפישוט לפניו משתחווים שלכן

ד העבודה היא וכך גמורה. עילאה"התבטלות ,"יראה

להקב מוחלט ביטול מרגיש"שהוא האדם שאין עד שוםה

"אנוכיות" בחינת מצד העבודה והיא כלל, "חכמה"

" אותיות חכמה - משבנפש בתכלית."ה"כח ביטול שהוא ,

מדריגת ישנה - בביטול הללו בחינות שתי בין והנה

" מצד בעצמומידותהעבודה מעורר שהאדם שבנפש, "

להקב אהבה של ית'"רגש אליו נמשכת שנפשו ה,

העולם, בתענוגי ומואס השם עובד להיות מאד ומתאווה

שעי האֿל ברוממות שמתבונן של"או ברגש מתעורר ז

המניעו הוא שבלב היראה ורגש ית', ממנו ופחד אימה

השם. את לעבוד

למעלה היא המדות) בחינת (מצד זו עבודה אשר

מאחר שמים, מלכות עול דקבלת מהעבודה יותר הרבה

ואילו השם לעבודת פנימי וחשק רצון לאדם יש שכאן

" רק היא ית' מלכותו עול קבלת מתוך השם ביטולעבודת

לטוב."חיצוני נשתנתה לא האדם שפנימיות ,

הרבה למטה הוא זה ביטול גיסא, לאידך אבל

ד עילאה"מהעבודה בחינת"יראה מצד בעבודה שהרי ,

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

גדר כל שזהו עצמו, את מאד מרגיש האדם המידות,

של תנועה אם - דבר לאיזה האדם התייחסות המידות,

התרחקות של תנועה או (אהבה) והתדבקות קירוב

(יראה).

רגש על בנוי' מידות מצד העבודה פשוטות: במלים

ית',האדם לעבודתו מניעו היראה) (או האהבה שרגש -

תגדל כך עצומה, יותר יראה) (או באהבה שמתעורר וככל

ויותר. יותר עבודתו

""משא עילאהכ להקביראה מוחלט ביטול היא ה,""

" של רגש שום בו קיים אלאאנישלא כאן אין וכאילו "

הקב של ה."רצונו

(א) - הוא השם בעבודת המדריגות שסדר ונמצא,

תתאה" (ב)יראה (מלכות), ית' מלכותו עול וקבלת "

" ו(ג) מדות, מצד עילאההעבודה מוחלט).יראה (ביטול "

אע מעבודה"אולם, למטה היא תתאה שיראה פ

ה הרי מדות, דשורש"שמצד העבודה של תתאה"" "יראה

מ עילאה"הוא האפשריותיראה כלומר, ממדות, שלמעלה "

להקב עצמו את לבטל שבלבו"לאדם למרות אשר ה,

עצמו את כופה הוא הרי גשמיים לענינים תאווה בוערת

יש אדם כל שבנשמת מכך נובעת - ית' מלכותו עול לקבל

" בטלחכמהבחינת האדם זו בחינה שמצד שבנפש, "

להקב ביטול."לגמרי של זו תכונה באדם נמשכת וממנה ה,

האֿל בגדלות השגה לאדם שאין מאחר לכאורה, כי

שום אין הלא יראה, או אהבה של רגש שום בלבו ואין

בא ומאיפה ית', לעבודתו הנוטה האדם במציאות נקודה

רצונותיו ואת עצמו את לבטל כזה, ותוקף כח לאדם

להקב נכנע ו"להיות יגזור"ה, אשר בקבלתלכל עליו אומר

שמים מלכות שעול מפני אלא זה אין - תחלתן"" נעוץ

בתחלתן וסופן את"בסופן ומכניע משפיל שהאדם דזה ,

" ודומםעצמו, כעפר הפנימי"שנפשו מהביטול נובע ,

האדם זו בחינה שמצד שבנפש), חכמה בחינת (שמצד

לגמרי," ודבר יש מבחינת מופשט ממש, דומם אבן כמו

וכלל כלל בעצמו הרגשה ."בלי

בא המדריגות, בתחתית עדיין האדם שלהיות אלא

מלכותו עול קבלת חיצוני, באופן רק ביטוי לידי זה ביטול

ית'.

" ענין וזהו תחלה- במחשבה מעשה שבאסוף כפי "

" לקונו: האדם בעבודת ביטוי מעשהלידי הואסוף "

לקיים עצמו את כופה שהאדם ביותר, התחתונה עבודה

ית'; מלכותו עול קבלת מצד ית' רצונו ובמעשה בפועל

מ שרשו זה תחילה"וביטול ד"מחשבה אותיותמחשבה", "

מה" -"חשב בתכלית ביטול ,

לעתיד מיוסף למעלה יהודה עליית ענין יובן ובזה

ית' מלכותו עול דקבלת הביטול כיצד יתגלה שאז לבא,

" בבחינת נעוץ ודומם) ארץ (ביטולחכמה(בחינת שבנפש "

להקב המדות,"מוחלט מבחינת באיןֿערוך שלמעלה ה),

" בחינת ביטול).יששהן (ולא "

ומבאר:] שהולך וזהו

úéìëú åðééäã ,"ä"î áùç" àåä äáùçî äðä éë
äîëç] ,úåìéöàã äîëç úðéçá àåäù ,ìåèáä

."ä"î çë" [úåéúåà
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‰�‰Âזהו ושמחי רני ציון בת שנק' כנ"י על שא' מה
רני מ"מ ציון בת שנק' דאע"פ לכנ"י הנביא שמנחם
הנה הדברים וביאור כו' בתוכך ושכנתי בא הנני כי ושמחי
ולא ציון נק' כנ"י הרי ציון אלהיך לעולם ה' ימלוך כתיב
דלציון ציון אלקיך ומשמעות מקומות בכמה וכן ציון בת
שימלוך הוא ציון ואלקיך כו' לזולתה ולא אלקים הוא דוקא
הא' הפכיי' ענייני ב' יש ציון דבפי' הוא הענין כו' לעולם
כמו לזכרון מה לדבר בעלמא וסימן חיצוני רושם רק שהוא
ציון אצלו ובנה כמו קבר על לסימן (וכציון ציוני' לך הציבי
להיותו ומצויין מובדל להיות ערך הבדלת ענין והב' כו')
כו' המצוינת ציון כמו כו' יותר עצמו' הפנימיו' בבחי'

כו' שם מצויני' בנ"י שהיו במצרי' ישראל בני על וכמארז"ל
הבדלתו על להורו' ומצוין המסוים מאד חשוב דבר שהוא
רשב"י (כמ"ש מיוחד אות בציון נרשם ע"כ מהכל במעלה
ברושם שמצוינת המצוינת ציון וזהו כו') בעלמא סימנא אנא
אות כמ"ש אות שנק' השבת (כמו הכל על נבדל מיוחד אות
האור התפשטות בענין ידוע להיות אמת הפי' ושני כו') היא
מבחי' רק שאינו ממש ליש מאין העולמות להחיות האלקי
האר' אור נראה באורך כמ"ש לבד חיצוניו' דהאר' והאר' זיו

תו כו'של המבדיל המסך מתוך הנרא' האור עד"מ כמו לדה
בזהר מ"ש שזהו כו' בשעו' הנשאר החותם אותיו' כמו או
הבריא' התהוו' כח שיומשך שא"א לפי כו' אתגליפו אתוון
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גדר כל שזהו עצמו, את מאד מרגיש האדם המידות,

של תנועה אם - דבר לאיזה האדם התייחסות המידות,

התרחקות של תנועה או (אהבה) והתדבקות קירוב

(יראה).

רגש על בנוי' מידות מצד העבודה פשוטות: במלים

ית',האדם לעבודתו מניעו היראה) (או האהבה שרגש -

תגדל כך עצומה, יותר יראה) (או באהבה שמתעורר וככל

ויותר. יותר עבודתו

""משא עילאהכ להקביראה מוחלט ביטול היא ה,""

" של רגש שום בו קיים אלאאנישלא כאן אין וכאילו "

הקב של ה."רצונו

(א) - הוא השם בעבודת המדריגות שסדר ונמצא,

תתאה" (ב)יראה (מלכות), ית' מלכותו עול וקבלת "

" ו(ג) מדות, מצד עילאההעבודה מוחלט).יראה (ביטול "

אע מעבודה"אולם, למטה היא תתאה שיראה פ

ה הרי מדות, דשורש"שמצד העבודה של תתאה"" "יראה

מ עילאה"הוא האפשריותיראה כלומר, ממדות, שלמעלה "

להקב עצמו את לבטל שבלבו"לאדם למרות אשר ה,

עצמו את כופה הוא הרי גשמיים לענינים תאווה בוערת

יש אדם כל שבנשמת מכך נובעת - ית' מלכותו עול לקבל

" בטלחכמהבחינת האדם זו בחינה שמצד שבנפש, "

להקב ביטול."לגמרי של זו תכונה באדם נמשכת וממנה ה,

האֿל בגדלות השגה לאדם שאין מאחר לכאורה, כי

שום אין הלא יראה, או אהבה של רגש שום בלבו ואין

בא ומאיפה ית', לעבודתו הנוטה האדם במציאות נקודה

רצונותיו ואת עצמו את לבטל כזה, ותוקף כח לאדם

להקב נכנע ו"להיות יגזור"ה, אשר בקבלתלכל עליו אומר

שמים מלכות שעול מפני אלא זה אין - תחלתן"" נעוץ

בתחלתן וסופן את"בסופן ומכניע משפיל שהאדם דזה ,

" ודומםעצמו, כעפר הפנימי"שנפשו מהביטול נובע ,

האדם זו בחינה שמצד שבנפש), חכמה בחינת (שמצד

לגמרי," ודבר יש מבחינת מופשט ממש, דומם אבן כמו

וכלל כלל בעצמו הרגשה ."בלי

בא המדריגות, בתחתית עדיין האדם שלהיות אלא

מלכותו עול קבלת חיצוני, באופן רק ביטוי לידי זה ביטול

ית'.

" ענין וזהו תחלה- במחשבה מעשה שבאסוף כפי "

" לקונו: האדם בעבודת ביטוי מעשהלידי הואסוף "

לקיים עצמו את כופה שהאדם ביותר, התחתונה עבודה

ית'; מלכותו עול קבלת מצד ית' רצונו ובמעשה בפועל

מ שרשו זה תחילה"וביטול ד"מחשבה אותיותמחשבה", "

מה" -"חשב בתכלית ביטול ,

לעתיד מיוסף למעלה יהודה עליית ענין יובן ובזה

ית' מלכותו עול דקבלת הביטול כיצד יתגלה שאז לבא,

" בבחינת נעוץ ודומם) ארץ (ביטולחכמה(בחינת שבנפש "

להקב המדות,"מוחלט מבחינת באיןֿערוך שלמעלה ה),

" בחינת ביטול).יששהן (ולא "

ומבאר:] שהולך וזהו
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‰�‰Âזהו ושמחי רני ציון בת שנק' כנ"י על שא' מה
רני מ"מ ציון בת שנק' דאע"פ לכנ"י הנביא שמנחם
הנה הדברים וביאור כו' בתוכך ושכנתי בא הנני כי ושמחי
ולא ציון נק' כנ"י הרי ציון אלהיך לעולם ה' ימלוך כתיב
דלציון ציון אלקיך ומשמעות מקומות בכמה וכן ציון בת
שימלוך הוא ציון ואלקיך כו' לזולתה ולא אלקים הוא דוקא
הא' הפכיי' ענייני ב' יש ציון דבפי' הוא הענין כו' לעולם
כמו לזכרון מה לדבר בעלמא וסימן חיצוני רושם רק שהוא
ציון אצלו ובנה כמו קבר על לסימן (וכציון ציוני' לך הציבי
להיותו ומצויין מובדל להיות ערך הבדלת ענין והב' כו')
כו' המצוינת ציון כמו כו' יותר עצמו' הפנימיו' בבחי'

כו' שם מצויני' בנ"י שהיו במצרי' ישראל בני על וכמארז"ל
הבדלתו על להורו' ומצוין המסוים מאד חשוב דבר שהוא
רשב"י (כמ"ש מיוחד אות בציון נרשם ע"כ מהכל במעלה
ברושם שמצוינת המצוינת ציון וזהו כו') בעלמא סימנא אנא
אות כמ"ש אות שנק' השבת (כמו הכל על נבדל מיוחד אות
האור התפשטות בענין ידוע להיות אמת הפי' ושני כו') היא
מבחי' רק שאינו ממש ליש מאין העולמות להחיות האלקי
האר' אור נראה באורך כמ"ש לבד חיצוניו' דהאר' והאר' זיו

תו כו'של המבדיל המסך מתוך הנרא' האור עד"מ כמו לדה
בזהר מ"ש שזהו כו' בשעו' הנשאר החותם אותיו' כמו או
הבריא' התהוו' כח שיומשך שא"א לפי כו' אתגליפו אתוון
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c"agקע i`iyp epizeax zxezn

לבע"ג ערך שאין האלקי האור ועצם ממהות כו' בע"ג
ע"י רק כו' ושמים ארץ על הודו וז"ש כידוע בע"ג לבלתי
ה' בדבר שנא' ואע"פ כו' מסך ע"י כמו האור עצם צמצום
כו' כדבורנו דבורו שאין המושאל שם זהו כו' פיו וברוח כו'
זאת וגם לבד דהארה האר' בבחי' כו' אתגליפו אתוון רק
בחיצוניות ציון פי' כמו והוא חיצוני רושם כמו רק אלא אינו
המתעסק אדם וכמו בעלמא לסימן אלא שאינו כנ"ל הנרשם
כל כך כו' כלל בזה ומחשבתו רצונו פנימי' שאין בעלמא
האלקי הפועל מכח שנמשך אע"פ בעלמא מעשה נק' מע"ב
בצלמינו אדם נעשה מ"ש אבל כו' חיצוניות בחי' הוא אבל
בא הוא אבל כו' ויצי' עשי' לשון שנז' אע"פ כו' כדמותינו
הוא שהאדם לפי ממש האלקי אור ועצמו' הפנימי' מבחי'
וכמו אלקים בצלם כו' בצלמנו כמ"ש ממש אלקי' בצלם

אדם נק' ולכך כו' החיים מחיי חיים נשמת באפיו ויפח שא'
ויצר כמ"ש ונוצר נעשה הוא שגם אע"פ ממש לעליון אדמה
בו ויש יצרו תבניתו דמות בצלם אבל כו' עפר האדם את ה'
מן עפר שנק' בגופו גם ממש אלקו' ועצמו' הפנימי' מבחי'
שהיא הנשמה שהיא לצורה דומה שלו החומר כי האדמה
דמות נק' והחומר צלם נק' שהנשמ' רק ממש אלקים בצלם
שהלוח אע"פ העצמי' הצורה בו שנחקק בלוח הדמות כמו
כציור נחקק בדמות גם מ"מ עצמיי' הצורה מערך נבדל
והיו בחומר נתפסת היא והנשמ' ממש עצמיית הצורה
ממש יתהלך איש יתהלך בצלם אך וכמ"ש ממש לאחדים
של דמות אלא שאינו אע"פ אדם נק' גופו חומר גם א"כ כו'
הנבדל חותם כאותיו' (ולא העצמי' וצורה צלם שנק' הנשמ'

בשעוה): הנחקקי' מאותיו'
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�˘Óבה שיש כל גדולה עיר איזהו דמגילה רפ"ק ג'
שבטלי' אנשי' עשרה פי' בטלני', עשרה
הם בטלני' עשרה הקבלה וע"ד בתורה, ועוסקין ממלאכתם
מאיר כשע"ס הוא והפי' כידוע, מל' הוא עיר ופי' ע"ס
גדול הוא אימתי ממ"ש כידוע גדולה עיר נקראת אז במל'

(תרי"ג) מדלג דודי קול ע"פ (עמ"ש אלקינו בעיר כשהוא
גדול מבחי' עיר בבחי' וכשמאיר ה') גדול ע"פ פירושים ב'
גם מה גדולה עיר בשם מל' בחי' היינו העיר נק' אז ה',
משא"כ דאצי' מל' הוא המל' אז במל' הע"ס כל כשמאיר

הע"ס. כל מאיר אינו בעשי'

dlecb xir edfi` dlibnc w"tx 'b dpyn
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì‚Âע"פ פי' רבינו הנה כי והענין להתיבה, צריכין הבע"ת
התורה אותיות על דקאי ביתך וכל אתה התיבה אל בא
בתו' כחותיו כל שישים היינו התיבה אל ובא ותפילה,
תשו' הוא שתו' בבינונים אי' הנה כי והענין ותפלה.
נמשך וע"י מלמטלמ"ע תשו' הוא ותפלה מלמעלמ"ט
שאין דברים כמה שיש בזהר שנת' והגם עוונות, סליחת
תשו"ע אבל תתאה תשובה היינו תשובה להם מועיל
לך אין כי הכל, על מועלת ותפלה תו' ע'י דליבא מעומקא
ועצומה רבה יגיעה שצריך אלא התשובה, בפני שעומד דבר
תיבת כי ומחוץ, מבית וכפרת מ"ש יובן ובזה לתשו"ע. לבוא
והוא המכפר הוא מי כתי' ולא כפרה מלשון הוא וכפרת
התשובה כח גדול כי סתם יכפר הזה ביום כי כמ"ש
דאתכסיי' עלמא להמשיך עבודתם צדיקים כי מצדיקים,

הבע"ת אבל הוי', שמות ב' שמקורם דאתגליי' בעלמא
כתי' ולכן תטהרו הוי' לפני כמ"ש הוי' מש' למעלה מגיעים
קלא ותפלה תו' הוא וחוץ דבית כאן הפי' וכן סתם, יכפר
ותפלה בתו' פגם ואם אשתמע דלא פנימאה וקלא דאשתמע
שיגיע עד דליבא מעומקא תשו' העצה אלא נואש יאמר לא
סתם. וכפרת כתי' ולכן הפגם יתמלא ומשם הוי' מש' למעלה

Â‰ÊÂ,המצורע את מטהר הקן מה שאמרו פי'מה כי
תטהרו, כמו אלא היא טהורה כמו הפי' אין מטהר
מלמעלה להמשיך וצריך התורה בכל פגם רע שם מוציא כי
לתשו' ג"כ צריך הי' נח כי מטהרתך תיבתך כן ה', משם
רבים המים שנק' וזהו דורו, על רחמים ביקש שלא מפני
צריך שהי' מפני אלא צדיק הי' הלא ולכאורה נח מי בשם

תטהרו. כמו מטהרתך וזהו לתשובה. ג"כ

xteb ivr zaz jl dyr d"c
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåëééù øöåé øúëä
òöåîî úðéçáá àåä íå÷î ìëá øúëäù åäæåהמאציל –

רוצה שהוא ידי על אך עצמו, מצד מהנאצלים ונבדל נעתק

שהוא הכתר ולכן אליהם, מתחבר הוא הרי הנאצלים את

הממוצע, הוא הרצון òöåîîדרגת àåä úåìéöàã øúë åîëå
íéìöàðì ìéöàîä ïéáהאצילות ìëáשבעולם ïëå ,'åë

òöåîîä àåä øúëä ìéòì úåøëæðä úåâéøãî.בניהם

úåëìîã äéùò äøéöé äàéøá úåìéöà úåîìåòá íâ àåä ïëå)
úåìéöàãשבאצילות התחתונה הדרגה øúëשהיא äùòðù

äàéøáì úåìéöà ïéá òöåîî äæ éøä äàéøáìלמרות

באין הוא הבריאה לעולם האצילות עולם בין שהמרחק

ביניהם הממוצע הוא הכתר äøéöéìערוך, äàéøáî ïëå
ליצירה כתר נעשה דבריאה åë'),שהמלכות

åðééäå- הממוצע הוא שהרצון בזה המשמעות -éãé ìòù
øáãä ìà úåëééù úðéçáá íéùòð ìåëéáë ïåöøä úåøøåòúä
íãå÷ã äèîì íãàá ìùî êøã ìò åîëå .'åë åá øøåòúðù

øáã äæéàì ïåöø äæéàá øøåòúðùלפני אדם ולמשל

ברצון איזושהתעורר ליצור או מסויימת חכמה ללמוד

ùיצירה åì ïéàå éøîâì åðîî ìãáåî àåä éøääæì ììë úåëéé
åרקäæ ìò ïåöøá øøåòúð øùàëחכמה אותה את ללמוד

åë'.וכדומה úåëééù úðéçáá àåä éøäלדבר השייכות -

לו אין הרי למשהו רצון וכשאין הרצון, ידי על נעשית

אליו. שייכות

ïéðò àåäå äöåøî ïåùì àåä ïåöøã òãåðëåäëùîääå äéèää
éøä ïåöø äæéàá øøåòúðù íãå÷å ,'åë øáã äæéàì êùîðù

äéìò úðéçáá åðééä ììëá äìãáä úðéçáá àåäהמושג -

החוצה, התגלות פירושו המשכה מהמשכה, הפוך זה עליה

עצמו, בתוך פנימה התכנסות זה åîöòáועליה íìòäå
àåä ïåöøäå ,'åë äæá úåìâúä íåù åì ïéà éøäù øúåéá
.'åë åîöòì õåçù øáãì úåìâúääå äàéöéä åðééä äéèää

úåøøåòúä íãå÷ã ìåëéáë äìòîì ïáåé úàæë àîâåãáå
óåñ ïéà øåàä éøä úåîìåòä ìò ïåöøäהצמצום לפני

úåëééù úðéçáá åðéàù úåîìåòä ïî éøîâì äìãáä úðéçáá
úåîìåòä ìà ììëוהאור גבול בבחינת הם העולמות שהרי

גבול, בלי הוא סוף éøîâìאין íìòä úðéçáá äáøãàå
íöòá ììë éåìéâ úðéçáá åðéàù åúåîöòáשאין רק לא –

לא לזולת גילוי המושג שכל אלא לעולמות, שייכות לו

מוחלטת בהתעלמות שהוא כיון סוף, אין אור אצל שייך

לעולמות. שייכות לו שאין ובוודאי הצמצום, לפני

úåëééù íéøöåé àì íééîöò íééåìéâ
המושג את לעומק יותר נ"ע הרבי מברר המוסגר במאמר

ואיֿשייכות: שייכות

ìåëéáë åîöòì éåìéâ úðéçáá àì íâ)רק לא הרצון לפני -

לא גם שייכות כלל אין אלא לדבר, גלויה שייכות שאין

בית, לבניית ברצון שמתעורר אדם לדוגמא נעלמת. שייכות

רק אלא בפועל אותו רוצה לא שעדיין להיות יכול הרי

שייכות יש עצמו לאדם לפחות ואז במחשבתו, עליו חושב

ידע שהאדם בשביל שגם נ"ע הרבי אומר זה ועל לבית.

ולפני ברצון, אליו להתעורר צריך הוא בית שרוצה בעצמו

גם בית רוצה שהוא כלל יודע לא הוא לבית, הרצון שעלה

עצמו. בתוך úðéçááלא àåä åîöòì éåìéâä íâù úåéäì
éåìéâäå úåøøåòúää íâ éøäù ,'åë øáã äæéàì úåëééù
úåëééù úðéçáá äæ éøä ïë íà øáã äæéàá àåä éøä åîöòì

úåøøåòúää íãå÷å ,'åë ïééãò åîöòì àåäù ÷ø øáãäìלש

ììëהרצון éåìéâ úðéçáá åðéàù àåäלעצמו לא íàגם éë
.'åë ììë éåìéâ úðéçáá àì åîöòá íìòä úðéçáá äáøãà

ללא עצמו עם במשהו יתעסק שהאדם להיות יכול לא האם

נפשיים גילויים להיות יכולים נ"ע, הרבי אומר לדבר? רצון

שהוא התענוג כח גילוי כמו הזולת, אל קשורים שאינם

גילוי, יקרא לא זה באמת אבל עצמו, עם האדם התעסקות

הרבי של ובלשונו לו. שמחוצה לדבר שייכות זה גילוי כי

úåëééùנ"ע: úðéçáá íðéàù åîöòì íéåìéâ úåéäì ìåëé äðäå
'åë úìåæä øáãìחיצוני למשהו שייכות לזה שאין עוד כל

רצון ללא לעצמו גם גילוי להיות יכול זולת, åîëåממנו, ,
áה כח של הנפשי åìùגילוי íöòäá âðòúîù âåðòúלו ואין

בחוץ למשהו רצון,åë',שייכות ללא זה לעצמו העצם גילוי

של פנימי תענוג זה ואם החוצה שייכות מבטא רצון כי

החוצה. שייכות פועל לא זה הרי עצמו עם האדם
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåëééù øöåé øúëä
òöåîî úðéçáá àåä íå÷î ìëá øúëäù åäæåהמאציל –

רוצה שהוא ידי על אך עצמו, מצד מהנאצלים ונבדל נעתק

שהוא הכתר ולכן אליהם, מתחבר הוא הרי הנאצלים את

הממוצע, הוא הרצון òöåîîדרגת àåä úåìéöàã øúë åîëå
íéìöàðì ìéöàîä ïéáהאצילות ìëáשבעולם ïëå ,'åë

òöåîîä àåä øúëä ìéòì úåøëæðä úåâéøãî.בניהם

úåëìîã äéùò äøéöé äàéøá úåìéöà úåîìåòá íâ àåä ïëå)
úåìéöàãשבאצילות התחתונה הדרגה øúëשהיא äùòðù

äàéøáì úåìéöà ïéá òöåîî äæ éøä äàéøáìלמרות

באין הוא הבריאה לעולם האצילות עולם בין שהמרחק

ביניהם הממוצע הוא הכתר äøéöéìערוך, äàéøáî ïëå
ליצירה כתר נעשה דבריאה åë'),שהמלכות

åðééäå- הממוצע הוא שהרצון בזה המשמעות -éãé ìòù
øáãä ìà úåëééù úðéçáá íéùòð ìåëéáë ïåöøä úåøøåòúä
íãå÷ã äèîì íãàá ìùî êøã ìò åîëå .'åë åá øøåòúðù

øáã äæéàì ïåöø äæéàá øøåòúðùלפני אדם ולמשל

ברצון איזושהתעורר ליצור או מסויימת חכמה ללמוד

ùיצירה åì ïéàå éøîâì åðîî ìãáåî àåä éøääæì ììë úåëéé
åרקäæ ìò ïåöøá øøåòúð øùàëחכמה אותה את ללמוד

åë'.וכדומה úåëééù úðéçáá àåä éøäלדבר השייכות -

לו אין הרי למשהו רצון וכשאין הרצון, ידי על נעשית

אליו. שייכות

ïéðò àåäå äöåøî ïåùì àåä ïåöøã òãåðëåäëùîääå äéèää
éøä ïåöø äæéàá øøåòúðù íãå÷å ,'åë øáã äæéàì êùîðù

äéìò úðéçáá åðééä ììëá äìãáä úðéçáá àåäהמושג -

החוצה, התגלות פירושו המשכה מהמשכה, הפוך זה עליה

עצמו, בתוך פנימה התכנסות זה åîöòáועליה íìòäå
àåä ïåöøäå ,'åë äæá úåìâúä íåù åì ïéà éøäù øúåéá
.'åë åîöòì õåçù øáãì úåìâúääå äàéöéä åðééä äéèää

úåøøåòúä íãå÷ã ìåëéáë äìòîì ïáåé úàæë àîâåãáå
óåñ ïéà øåàä éøä úåîìåòä ìò ïåöøäהצמצום לפני

úåëééù úðéçáá åðéàù úåîìåòä ïî éøîâì äìãáä úðéçáá
úåîìåòä ìà ììëוהאור גבול בבחינת הם העולמות שהרי

גבול, בלי הוא סוף éøîâìאין íìòä úðéçáá äáøãàå
íöòá ììë éåìéâ úðéçáá åðéàù åúåîöòáשאין רק לא –

לא לזולת גילוי המושג שכל אלא לעולמות, שייכות לו

מוחלטת בהתעלמות שהוא כיון סוף, אין אור אצל שייך

לעולמות. שייכות לו שאין ובוודאי הצמצום, לפני

úåëééù íéøöåé àì íééîöò íééåìéâ
המושג את לעומק יותר נ"ע הרבי מברר המוסגר במאמר

ואיֿשייכות: שייכות

ìåëéáë åîöòì éåìéâ úðéçáá àì íâ)רק לא הרצון לפני -

לא גם שייכות כלל אין אלא לדבר, גלויה שייכות שאין

בית, לבניית ברצון שמתעורר אדם לדוגמא נעלמת. שייכות

רק אלא בפועל אותו רוצה לא שעדיין להיות יכול הרי

שייכות יש עצמו לאדם לפחות ואז במחשבתו, עליו חושב

ידע שהאדם בשביל שגם נ"ע הרבי אומר זה ועל לבית.

ולפני ברצון, אליו להתעורר צריך הוא בית שרוצה בעצמו

גם בית רוצה שהוא כלל יודע לא הוא לבית, הרצון שעלה

עצמו. בתוך úðéçááלא àåä åîöòì éåìéâä íâù úåéäì
éåìéâäå úåøøåòúää íâ éøäù ,'åë øáã äæéàì úåëééù
úåëééù úðéçáá äæ éøä ïë íà øáã äæéàá àåä éøä åîöòì

úåøøåòúää íãå÷å ,'åë ïééãò åîöòì àåäù ÷ø øáãäìלש

ììëהרצון éåìéâ úðéçáá åðéàù àåäלעצמו לא íàגם éë
.'åë ììë éåìéâ úðéçáá àì åîöòá íìòä úðéçáá äáøãà

ללא עצמו עם במשהו יתעסק שהאדם להיות יכול לא האם

נפשיים גילויים להיות יכולים נ"ע, הרבי אומר לדבר? רצון

שהוא התענוג כח גילוי כמו הזולת, אל קשורים שאינם

גילוי, יקרא לא זה באמת אבל עצמו, עם האדם התעסקות

הרבי של ובלשונו לו. שמחוצה לדבר שייכות זה גילוי כי

úåëééùנ"ע: úðéçáá íðéàù åîöòì íéåìéâ úåéäì ìåëé äðäå
'åë úìåæä øáãìחיצוני למשהו שייכות לזה שאין עוד כל

רצון ללא לעצמו גם גילוי להיות יכול זולת, åîëåממנו, ,
áה כח של הנפשי åìùגילוי íöòäá âðòúîù âåðòúלו ואין

בחוץ למשהו רצון,åë',שייכות ללא זה לעצמו העצם גילוי

של פנימי תענוג זה ואם החוצה שייכות מבטא רצון כי

החוצה. שייכות פועל לא זה הרי עצמו עם האדם
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גם שמובדל ובארץ, בשמים הקדוש – באמת אבל טענתם. מתוך ניכרת האומות טעות
אינם והירח השמש ישראל. שומר ובפרט למטה, ומשגיח השפלה. זו שמים גם ולגביו מ"שמים"

הקב"ה. של כלים רק והם בחירה, בעלי

‰aq‰Â,הארץ את ה' עזב ּכי ואֹומרים ׁשּטֹועים הּוא לזה ¿«ƒ»ְְִִִֶֶֶֶַָָָָ
אם ּנפׁש ּדמּמה טענתם, מּתֹו נּכר טעּותם ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּובאמת
ּכן, ּגם הארץ ּבער הּוא הרי הּׁשמים, ּבער יתּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּוא
הּׁשמים, לגּבי חרּדל ּכגרּגר היא והארץ לרּום ּדהּׁשמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּדהגם
ּדהּׁשמים ּומקּבל, מׁשּפיע הם וארץ ׁשמים הרי מקֹום ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּומּכל
מן והּׁשלג הּגׁשם ירד "ּכאׁשר ׁשּכתּוב ּכמֹו לארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּפיע
ּכתיב ּדבאמת אּלא כּו', הארץ" את הרוה אם ּכי כּו', ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשמים
ּומבּדל קדֹוׁש יתּבר ׁשהּוא ּובארץ, ּבּׁשמים ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּקדֹוׁש
"את מקֹום ּומּכל ּכלל, לגּביו ּבער ׁשאינֹו והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּׁשמים,
הם ּגם הלא ׁשּבּׁשמים ּדכׁשם מלא", אני הארץ ואת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים
ּבער אינֹו הּוא ּגם ׁשּבאמת עליו, יתּבר ּדהׁשּגחתֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹודים
ּכמֹו כּו', לגּביו הׁשּפלה זהּו ּבּׁשמים והׁשּגחתֹו ּכלל, ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָהעצמּות
"הּמגּביהי ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ּכן, ּגם הארץ על מׁשּגיח הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָכן
מּׁשּום ּדדוקא ּובארץ", ּבּׁשמים לראֹות הּמׁשּפילי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלׁשבת,
הרי וארץ, ׁשמים מּבחינת מעלה ׁשּלמעלה לׁשבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּמגּביהי
להׁשּגיח ּובארץ ּבּׁשמים ּכביכֹול עצמֹו את מׁשּפיל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּוא
לירד ּבכחֹו יֹותר עליֹון ׁשהאֹור ּדכל וכּידּוע מּטה, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמּטה
ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא "הּנה ּדכתיב וזהּו ּביֹותר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלמּטה
והיא זאבים ע' ּבין אחת "ּכבׂשה רז"ל ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל",
ואחד אחד וכל ּכלל, והּדעת הּׂשכל ּפי על ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמתקּימת",
וזהּו כּו', חּוׁשית ּבראּיה ה' הׁשּגחת רֹואה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל

ּבהׁשּגחת ׁשהּוא ודבר ּדבר ּבכל כן ּוכמֹו יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות
ּבכל ּפרטית ּובהׁשּגחה ּופרט ּפרט ּכל על ׁשּמׁשּגיח אלקי ְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָֹאֹור

מד חי צֹומח ּדֹומם ּדּבּורמיני ּב(מאמר) ׁשּמבאר מה (ועּין ּבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא ּדהוי' הּוא ּדהאמת הּנ"ל), "הּמארי "ּכל ְְֱֲֲִִֶַַַַַַַָָָָהּמתחיל
מן ׁשּבא האֹור ּכדגמת אֹותם ּומחּיה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהמהּוה
מגן רק הּוא חּמה ּגלּגל ׁשהּוא והּנרּתק הּׁשמׁש, מאֹור ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעצם
ּבהוי' הּוא וכן ּבעֹולם, להתקּבל האֹור ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומכּסה
מציאּות ׁשּיתהּוה ּבכדי הּוא אלקים ּדׁשם ּדהּצרּופים ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹואלקים,
הּקטּנים הּכלים ּכדגמת והּגּלּוי, האֹור לקּבל וׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּיׁש
וכן ּדוקא, הּצּנֹורֹות ידי על הּוא הּנהר מי את קּבלתם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּדאפן
מּׁשם הּוא האֹור הרי הּפרסאֹות לאחר ּדגם הּפרסאֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָּבענין
ּדר ההׁשּפעה ׁשעֹובר ּומה כּו', ּומחּיה המהּוה ׁשהּוא הוי' ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּיׁש נאמר האם ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן זה הרי וירח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשמׁש
ּבנין ּבֹו ׁשּבֹונים קרּדם אֹו ּבהר אבנים החֹוצב להּגרזן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשבח
הּגרזן אֹו הּקרּדם ׁשּבנה המפאר הּבנין את ראה ׁשּיאמרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹעץ,
עליהם הּלז וׁשבח ּתאּור ענין ּכלל נֹופל אינֹו הלא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּלזה,
ּבהם, וחֹוצב להּבֹונה אם ּכי הּלזה ׁשבח להם לא ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהיֹות
היֹות עם הּׁשמים, צבא וכל והּירח הּׁשמׁש זה ּדר על ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכ
אבל הּגׁשמּיים, ּדברים ּוצמיחת חּיּות הּמׁשּפיעים הּמה הן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּכי
ׁשל אּמנּותֹו ּכלי ּכמֹו רק והם ּכלל, ּבחירה ּבעלי אינם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהם
כּו'. ּכרצֹונֹו ּבם ּדר ׁשּפֹועל ּכביכֹול הּוא ּברּו ְְִִֵֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁש
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כיפור, יום במוצאי היא סוכה עשיית מצוות התחלת

כיפור ויום השנה ראש שבכל בחסידות, ענינו כמבואר

בתורה מסויימים ענינים בחיזוק החלטה אחד כל מחליט

הסוכה כותלי את עושים שממנו החומר זה ועבודה.

הסוכה. סכך יבוא ועליהם

שה"עראי" וכאמור עראי, דירת היא שסוכה למרות

הסוכה דפנות על מקום מכל עיקרי, ענין הוא בסוכה

ברוח להתקיים שיוכלו � שיעור בזה ויש חזקות, להיות

מצויה.

לבין שביבשה מצויה רוח בין הבדל קיים מצויה ברוח

מאשר יותר חזקות שבים הרוחות שכן שבים, מצויה רוח

בפני לעמוד דיין שחזקות הדפנות הרי היבשה, רוחות

בים. גם כשרות � שביבשה מצויה רוח

התעוררות של זמנים שישנם בעבודה, אנו רואים

ראש העת־רצון, זמני שבשני סיבות משתי באחת הבאה

בתנועה וסוכות מרירות, של בתנועה כיפור ויום השנה

שמחה. של

כתוב מצויה. רוח בבחינת הרי הם העולם 2חיי

בכל לעשות יש תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "וברכך

התורה פי על להיות זה כל על אך עולם, בעניני המצטרך

הטובה. ההתעוררות תבולע שלא

שתוכלנה להיות הסוכה דפנות חוזק על ולכן

את יבלעו לא העולם שחיי מצויה, ברוח להתקיים

התורה. פי שעל והמחיצות ההגבלות
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אחריו. הולכים ואשתו ורמ"ש הקדושים והתלמידים הלאה, הקדוש הבעש"ט וילך

ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען לשמה. וישאל אחת, בילדה הקדוש הבעש"ט פגש הליכתם בדרך

לאה.

הקבוצה, אל הקדוש הבעש"ט ויגש משחקות, ילדות קבוצות ויראה הרחובות באחד בבואם ויהי

הק'. הבעש"ט אחרי ההולכים גם ויגשו

לאה. ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען שמך? מה הילדות: אחת את הקדוש הבעש"ט וישאל

לאה. ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען שמך? מה השני': את הקדוש הבעש"ט וישאל

ותעננה שמך? מה הששית: החמישית, הרביעית, השלישית, הילדה את הקדוש הבעש"ט וישאל

לאה. ברכה שמם כי זו אחר זו הילדות

הקדוש הבעש"ט ויפגש אחריו. הולכים ואשתו ורמ"ש והתלמידים הלאה, הקדוש הבעש"ט וילך

משה. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה וישאלהו: אחד, ילד

מרים. ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען שמך? מה וישאלה: אחת ילדה הקדוש הבעש"ט ויפגש

לומדים שם אשר הבית אל הקדוש הבעש"ט ויכנס בחדר. לומדים ילדים קול שמעו בהלכם ויהי

בברכה: הקדוש הבעש"ט את ברך והמלמד הוא, קטן החדר בחוץ. נשארו אחריו וההולכים התלמידים,

עליכם! שלום בברכה: המלמד את ברך הקדוש והבעש"ט עליכם! שלום

הבעש"ט ויפנה החדרה, ובבואם פנימה, החדר אל לכנוס ואשתו רמ"ש את הקדוש הבעש"ט ויקרא

שמם. מה הלומדים הילדים עשרים אל בשאלתו הקדוש

ברוך יוסף, משה אברהם, ברוך שמם כי ענו והשאר שמם, משה ברוך כי זה, אחר בזה ענו כששה
משה משה, יצחק, משה טובי', ברוך שלום, ברוך יצחק, ברוך ברוך, חיים, ברוך דוד, ברוך שמואל,

שלמה. משה ישראל, משה זכרי',
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תרצ"ו טבת כ"ו ג' ב"ה

פורקערסדארף

יצ"ו תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי אל

עד הגדול האולם מן המערכות, בכל

- בכלל ועד - המכינות

יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

ומפורט, מפורש בדבור עמכם דברתי ושלש פעמים

מיני בכל להתאמץ בפרט מכם ואחד אחד לכל בהוראה

בשקידה הן - הגובה לאותו ית' בעזרתו להגיע התאמצות,

תפלה זו שבלב בעבודה והן ובדא"ח, בנגלה הלימודים וידיעת

אהבה וברגשי המדות בתקון והן פנימית, ובמסירה במתינות

בקיום שמים יראת של הנהגה על נוסף לחברו מאחד פנימית

בחסדי עמדו, אשר - וזריזות בזהירות המעשיות מצות

אשר בליובאוויטש תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי השי"ת,

עליכם. נקרא שמה

לעטרת זכו בליובאוויטש תמימים" "תומכי תלמידי

הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד בנים בשם נקראים להיות תפארת

"תומכי ישיבת של רוחה היא וזאת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ית' בעזרתו - להעמיד עתה, ועד הוסדה מאז יצ"ו תמימים"

משובצים דא"ח של ואורה תורה בקרן תלמידי' את -
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a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

אחריו. הולכים ואשתו ורמ"ש הקדושים והתלמידים הלאה, הקדוש הבעש"ט וילך

ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען לשמה. וישאל אחת, בילדה הקדוש הבעש"ט פגש הליכתם בדרך

לאה.

הקבוצה, אל הקדוש הבעש"ט ויגש משחקות, ילדות קבוצות ויראה הרחובות באחד בבואם ויהי

הק'. הבעש"ט אחרי ההולכים גם ויגשו

לאה. ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען שמך? מה הילדות: אחת את הקדוש הבעש"ט וישאל

לאה. ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען שמך? מה השני': את הקדוש הבעש"ט וישאל

ותעננה שמך? מה הששית: החמישית, הרביעית, השלישית, הילדה את הקדוש הבעש"ט וישאל

לאה. ברכה שמם כי זו אחר זו הילדות

הקדוש הבעש"ט ויפגש אחריו. הולכים ואשתו ורמ"ש והתלמידים הלאה, הקדוש הבעש"ט וילך

משה. ברוך שמי ויאמר: הילד ויען שמך? מה וישאלהו: אחד, ילד

מרים. ברכה שמי ותאמר: הילדה ותען שמך? מה וישאלה: אחת ילדה הקדוש הבעש"ט ויפגש

לומדים שם אשר הבית אל הקדוש הבעש"ט ויכנס בחדר. לומדים ילדים קול שמעו בהלכם ויהי

בברכה: הקדוש הבעש"ט את ברך והמלמד הוא, קטן החדר בחוץ. נשארו אחריו וההולכים התלמידים,

עליכם! שלום בברכה: המלמד את ברך הקדוש והבעש"ט עליכם! שלום

הבעש"ט ויפנה החדרה, ובבואם פנימה, החדר אל לכנוס ואשתו רמ"ש את הקדוש הבעש"ט ויקרא

שמם. מה הלומדים הילדים עשרים אל בשאלתו הקדוש

ברוך יוסף, משה אברהם, ברוך שמם כי ענו והשאר שמם, משה ברוך כי זה, אחר בזה ענו כששה
משה משה, יצחק, משה טובי', ברוך שלום, ברוך יצחק, ברוך ברוך, חיים, ברוך דוד, ברוך שמואל,

שלמה. משה ישראל, משה זכרי',
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פורקערסדארף

יצ"ו תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי אל

עד הגדול האולם מן המערכות, בכל

- בכלל ועד - המכינות

יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

ומפורט, מפורש בדבור עמכם דברתי ושלש פעמים

מיני בכל להתאמץ בפרט מכם ואחד אחד לכל בהוראה

בשקידה הן - הגובה לאותו ית' בעזרתו להגיע התאמצות,

תפלה זו שבלב בעבודה והן ובדא"ח, בנגלה הלימודים וידיעת

אהבה וברגשי המדות בתקון והן פנימית, ובמסירה במתינות

בקיום שמים יראת של הנהגה על נוסף לחברו מאחד פנימית

בחסדי עמדו, אשר - וזריזות בזהירות המעשיות מצות

אשר בליובאוויטש תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי השי"ת,

עליכם. נקרא שמה

לעטרת זכו בליובאוויטש תמימים" "תומכי תלמידי

הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד בנים בשם נקראים להיות תפארת

"תומכי ישיבת של רוחה היא וזאת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ית' בעזרתו - להעמיד עתה, ועד הוסדה מאז יצ"ו תמימים"
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וחיבה. באהבה טובות מדות של במשבצות

נראה הנה המערכות, מנהלי הרבנים ידידיי הרצאת פי על

לעיל, המפורטים הענינים בכל התלמידים בהנהגת הטבה ת"ל

רב. תקון דרוש עוד אבל

באיזה מכם איש איש לאמר: בזה אליכם פונה והנני

יברככם הגדול, האולם עד המכינות מן שהוא, מערכה

לשקידה תעודתו, חובת למלאות כחו בכל יתאמץ השי"ת,

בהידור, המצות קיום בזהירות התפלה, בעבודת בלימודים,

של לרוחה פנימית, במסירה חברים, באהבת מורים, במשמעת

יצ"ו. תמימים" "תומכי

לכם ישפיע צבאות הוי' אלקים אל אשר תפלה, ואני

בעבודתכם מופלגת בהצלחה מרובה וברכה חיים שפעת

ומדריכיכם, מנהליכם מוריכם יתברכו ולרגליכם הקדושה,

והמנדבים משפחותיכם בני וכל אחיותיכם אחיכם הוריכם

- ביתם בני עם יצ"ו תמימים" "תומכי הק' המוסד מחזיקי

בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל - יחיו עליהם ה'

בגשמיות והצלחתם בטובכם החפץ עוז ידידכם והנני

המברככם וברוחניות

יצחק יוסף

b jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oikxr(iyily meil)

.melk aiigzd `le yceg oan zegt ohw jixrnk df ixd ,meiúðL§©
Lîçmilydy mcew ,eiigl ziyingd dpyd jeza cli epiide ,dnvr ¨¥

,mipy yngíéøNò úðLemcew ,mc`d iigl mixyrd zpy - §©¤§¦
,ef dpy milydy,íäî ähîìkmipy yng milydy ixg` wxe ¦§©¨¥¤

oecip dpy mixyr milydy xg`le ,'mipy yng oan'k oecip zenily
.'dpy mixyr oan'køîàpL(my),'äìòîå äðL íéML ïaî íàå' ¤¤¡©§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨

owfk oecip dpy miyy milydy xg`l wxy zcnln 'dlrne' zaize
lkn ,mleka ef oeyl dxn`p `ly s`e .milwy xyr dyng ekxre

mewnî ïleëa íéãîì eðà éøäiabl xen`dM äî ,íéML úðMúð £¥¨§¥¦§¨¥§©¦¦©§©
íéMLdnvr,äpîéä ähîìk,zenily dpy miyy milyiy cr ¦¦¦§©¨¥¤¨

,'dlrne' zaiz zernynkähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà©§©¨¥§©¤§¦¦§©¨
.äpîéä¥¤¨

:dnvr lr dpynd ddnzïäzegcl yi ixde ,xacd `ed ok ike - ¥
,df cenilíày ep`vnäNòaezkdíéML úðLdnvrähîìk ¦¨¨§©¦¦¦§©¨
,äpnîoiprløéîçäìmiyyn zegtk oecip jxrpdy ,jixrnd lr ¦¤¨§©§¦

dyng wx ekxry dlrne miyy oak `le ,milwy miyng ekxry
ike ,milwy xyrepnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL äNòð©£¤§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤

oiprl,ì÷äì,mirlq yng wx `ed yng oan zegt ly ekxr ixdy §¨¥
oan zegt ly ekxr oke ,milwy xyr dyng ekxr yng lib xg`e
ekxr mixyr oa dyrpy xg`le ,mirlq xyr dyng `ed mixyr
.jixrnd lr lwdl s` dzid dxezd zpeeky oipne ,milwy miyng

øîBì ãeîìzoeyl dxn`p okl -'äðL' 'äðL'oa' ,zenewnd ylya ©§©¨¨¨¨
,'dpy miyy oa'e 'dpy mixyr oa' ,'mipy yng,äåL äøéæâìyi jke ¦§¥¨¨¨

,yexclíéML úðLa äøeîàä 'äðM' äî[dnvr miyyd zpy] ©¨¨¨£¨¦§©¦¦
zpecipíéøNò úðLe Lîç úðLa äøeîàä 'äðL' óà ,ähîìk¦§©¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥§©¤§¦

.øéîçäì ïéáe ì÷äì ïéa ,epnî ähîìk¦§©¨¦¤¥§¨¥¥§©§¦
:el` mipic lr siqend `pzd zrc z` d`ian dpyndøæòìà éaø©¦¤§¨¨

,øîBàzepecip onvr miyy zpye mixyr zpye yng zpy wx `l ¥
jk zepecip od mlerl `l` ,odn dhnlkíéðMä ìò úBøéúé eäiL ãò©¤§§¥©©¨¦

elld,ãçà íBéå Lãçzenily mipy yng oa dyrpy xg`l wxe Ÿ¤§¤¨
mixyr oa iabl oke ,'dlrne mipy yng oan'k epic dyrp ,meie ycege

.miyye

àøîâ
dpy dn ,dey dxifbl 'dpy' 'dpy' xnel cenlz' :dpyna epipy
zpye yng zpyn dxen`d dpy s` ,dhnlk miyy zpya dxen`d

.'xingdl oiae lwdl oia ,epnn dhnlk mixyr
:`xnbd zxne` .ef dey dxifb zyxcp cvik zx`an `xnbd'äðôeî'§¤

ixnbl zexzein ody 'dpy' 'dpy' zeaizn zyxcp ef dey dxifb -
,ef dey dxifb cnll zeiepte ,weqtaäðôeî àì éàceid `l eli`y - §¦Ÿ§¤

,ef dyxcl zeiept el` zeaizïðéëøôãk Cøôéîì àkéàozip did - ¦¨§¦§©¦§¨§¦©
dn `ny ,epzpyna dxen`d `iyewd z` ef dey dxifb lr zeywdl
mlyiy ,xingdl epiid dpnid dhnlk miyy zpyy dxez dxn`y

ok`y `xnbd zxne`e .lwdl `le ,xzei deab jxr'äðL' 'äðL'¨¨¨¨
éáéúk éøéúéoky ,od zexzein dxezd dazky 'dpy' 'dpy' zeaiz - §¥¥§¦¦

epiide ,'mixUr oA cre mipW Wng oAn m`e' aezkl dxezd dlki§¦¦¤¨¥¨¦§©¤¤§¦
dxezd dlki miyy oa iabl oke ,dpy mixyr epiid 'mixyr'y mircei
zxzein 'dpy' zaizy `vnpe 'miXW oA cre dpW mixUr oAn' aezkl¦¤¤§¦¨¨§©¤¦¦
dxifb lre ,[mixyr oa] cnlpd lv` oiae [miyy oa] cnlnd lv` oia

.llk miywn oi` dpten dey
zxxan .mi`pz zwelgna ielz epizpyn oic m`d zxxan `xnbd

:`xnbdéaøk àìc ïéúéðúî àîéìepzpyny xn`p `ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
zxaeq dpi` dpnid dhnlk mixyrd zpyy cnll weqt dkixvny

,iaxkììëa ãòå ,'ãò' øîàä ,éaø éàcoeyl dxn`py mewn lk - §¦©¦¨¨©©§©¦§¨
,lelk xacd eze` ixd ,mieqn mewn cr e` mieqn onf cr oebk ,'cr'
mixUr oA cre mipW Wng oAn' (d fk `xwie) dxezd dxn`y oeike¦¤¨¥¨¦§©¤¤§¦

.dpnid dhnlk epiide ,llka mixyr zpyy mircei ep` 'dpWàéðúc ¨¨§©§¨
ung lk` lM iM' (eh ai zeny) gqtd bg iabl weqta xn`p ,`ziixaa¦¨Ÿ¥¨¥

l`xUIn `edd WtPd dzxkpeìBëé ,'éòáMä íBé ãòå ïLàøä íBiî §¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥¦¨¦Ÿ§©©§¦¦¨
d mFIn' dxeza xen`dy xnel ziid'ïBLàøixg`n epiid [oqipa e"h] ¦¨¦

,oey`xd meidììëa ïBLàø àìåxeqi` llka oey`xd meid oi`e - §Ÿ¦¦§¨
d mFi cr' xn`py dn oke ,ung zlik`'éòéáLmcew epiid [oqipa `"k] ©©§¦¦

iriayd meidììëa éòéáL àìå,xeqi`d llka iriayd meid oi` - §Ÿ§¦¦¦§¨
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החשך ביאור לחס' ערכין ליום שלישי עח' א

iyily ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíéýìû íçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À

ìt õøà Cøcíéýìû øîà | ék àeä áBø÷ ék íézL ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À
:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa írä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
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:íéøöî õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçåèéçwiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬

réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör-úà äLî¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåëúkqî eòñiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiåàëíäéðôì Cìä ýåýéå ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìáëãenr Léîé-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðräô(éåì) ¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNéïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´
:íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiäâøîàå ©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³

íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−
:øaãnäãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå ©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼

éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:ïë-eNriå ýåýé(ìàøùé)äçøá ék íéøöî Cìîì ãbiå §Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−

eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì Côäiå írä̈®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ
:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNr úàf-äî©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«

å:Bnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåæ-LL çwiå ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«
ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî:Blk-ìr íL ¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«

çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן(ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

:ïôö ìra éðôì úøéçäéeàNiå áéø÷ä äòøôe ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
:ýåýé-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«

àéìà eøîàiåíéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî- ©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäìáéeðøac øLà øácä äæ-àìä §«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§
éìà-úà äãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
âéeàøe eávéúä eàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ

øLà ék íBiä íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãrãé:ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýéô ©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל ¯Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆«ְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין

,éðù
éùéìùåèøac éìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬

:eòqéå ìàøNé-éða-ìàæèEhî-úà íøä äzàå ¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À
ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²

:äLaia íiä CBúaæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå §¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:åéLøôáe Baëøaçéýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®
:åéLøôáe Baëøa äòøôa éãákäaèéCàìî òqiå §¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−§¨«¨¨«©¦©º©§©´

íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéýìûä̈«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðrä ãenr òqiå:ëàáiå ©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî | ïéa¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàë| ýåýé CìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçìáëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
:íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«



קעה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oikxr(iyily meil)

.melk aiigzd `le yceg oan zegt ohw jixrnk df ixd ,meiúðL§©
Lîçmilydy mcew ,eiigl ziyingd dpyd jeza cli epiide ,dnvr ¨¥

,mipy yngíéøNò úðLemcew ,mc`d iigl mixyrd zpy - §©¤§¦
,ef dpy milydy,íäî ähîìkmipy yng milydy ixg` wxe ¦§©¨¥¤

oecip dpy mixyr milydy xg`le ,'mipy yng oan'k oecip zenily
.'dpy mixyr oan'køîàpL(my),'äìòîå äðL íéML ïaî íàå' ¤¤¡©§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨

owfk oecip dpy miyy milydy xg`l wxy zcnln 'dlrne' zaize
lkn ,mleka ef oeyl dxn`p `ly s`e .milwy xyr dyng ekxre

mewnî ïleëa íéãîì eðà éøäiabl xen`dM äî ,íéML úðMúð £¥¨§¥¦§¨¥§©¦¦©§©
íéMLdnvr,äpîéä ähîìk,zenily dpy miyy milyiy cr ¦¦¦§©¨¥¤¨

,'dlrne' zaiz zernynkähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà©§©¨¥§©¤§¦¦§©¨
.äpîéä¥¤¨

:dnvr lr dpynd ddnzïäzegcl yi ixde ,xacd `ed ok ike - ¥
,df cenilíày ep`vnäNòaezkdíéML úðLdnvrähîìk ¦¨¨§©¦¦¦§©¨
,äpnîoiprløéîçäìmiyyn zegtk oecip jxrpdy ,jixrnd lr ¦¤¨§©§¦

dyng wx ekxry dlrne miyy oak `le ,milwy miyng ekxry
ike ,milwy xyrepnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL äNòð©£¤§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤

oiprl,ì÷äì,mirlq yng wx `ed yng oan zegt ly ekxr ixdy §¨¥
oan zegt ly ekxr oke ,milwy xyr dyng ekxr yng lib xg`e
ekxr mixyr oa dyrpy xg`le ,mirlq xyr dyng `ed mixyr
.jixrnd lr lwdl s` dzid dxezd zpeeky oipne ,milwy miyng

øîBì ãeîìzoeyl dxn`p okl -'äðL' 'äðL'oa' ,zenewnd ylya ©§©¨¨¨¨
,'dpy miyy oa'e 'dpy mixyr oa' ,'mipy yng,äåL äøéæâìyi jke ¦§¥¨¨¨

,yexclíéML úðLa äøeîàä 'äðM' äî[dnvr miyyd zpy] ©¨¨¨£¨¦§©¦¦
zpecipíéøNò úðLe Lîç úðLa äøeîàä 'äðL' óà ,ähîìk¦§©¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥§©¤§¦

.øéîçäì ïéáe ì÷äì ïéa ,epnî ähîìk¦§©¨¦¤¥§¨¥¥§©§¦
:el` mipic lr siqend `pzd zrc z` d`ian dpyndøæòìà éaø©¦¤§¨¨

,øîBàzepecip onvr miyy zpye mixyr zpye yng zpy wx `l ¥
jk zepecip od mlerl `l` ,odn dhnlkíéðMä ìò úBøéúé eäiL ãò©¤§§¥©©¨¦

elld,ãçà íBéå Lãçzenily mipy yng oa dyrpy xg`l wxe Ÿ¤§¤¨
mixyr oa iabl oke ,'dlrne mipy yng oan'k epic dyrp ,meie ycege

.miyye

àøîâ
dpy dn ,dey dxifbl 'dpy' 'dpy' xnel cenlz' :dpyna epipy
zpye yng zpyn dxen`d dpy s` ,dhnlk miyy zpya dxen`d

.'xingdl oiae lwdl oia ,epnn dhnlk mixyr
:`xnbd zxne` .ef dey dxifb zyxcp cvik zx`an `xnbd'äðôeî'§¤

ixnbl zexzein ody 'dpy' 'dpy' zeaizn zyxcp ef dey dxifb -
,ef dey dxifb cnll zeiepte ,weqtaäðôeî àì éàceid `l eli`y - §¦Ÿ§¤

,ef dyxcl zeiept el` zeaizïðéëøôãk Cøôéîì àkéàozip did - ¦¨§¦§©¦§¨§¦©
dn `ny ,epzpyna dxen`d `iyewd z` ef dey dxifb lr zeywdl
mlyiy ,xingdl epiid dpnid dhnlk miyy zpyy dxez dxn`y

ok`y `xnbd zxne`e .lwdl `le ,xzei deab jxr'äðL' 'äðL'¨¨¨¨
éáéúk éøéúéoky ,od zexzein dxezd dazky 'dpy' 'dpy' zeaiz - §¥¥§¦¦

epiide ,'mixUr oA cre mipW Wng oAn m`e' aezkl dxezd dlki§¦¦¤¨¥¨¦§©¤¤§¦
dxezd dlki miyy oa iabl oke ,dpy mixyr epiid 'mixyr'y mircei
zxzein 'dpy' zaizy `vnpe 'miXW oA cre dpW mixUr oAn' aezkl¦¤¤§¦¨¨§©¤¦¦
dxifb lre ,[mixyr oa] cnlpd lv` oiae [miyy oa] cnlnd lv` oia

.llk miywn oi` dpten dey
zxxan .mi`pz zwelgna ielz epizpyn oic m`d zxxan `xnbd

:`xnbdéaøk àìc ïéúéðúî àîéìepzpyny xn`p `ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
zxaeq dpi` dpnid dhnlk mixyrd zpyy cnll weqt dkixvny

,iaxkììëa ãòå ,'ãò' øîàä ,éaø éàcoeyl dxn`py mewn lk - §¦©¦¨¨©©§©¦§¨
,lelk xacd eze` ixd ,mieqn mewn cr e` mieqn onf cr oebk ,'cr'
mixUr oA cre mipW Wng oAn' (d fk `xwie) dxezd dxn`y oeike¦¤¨¥¨¦§©¤¤§¦

.dpnid dhnlk epiide ,llka mixyr zpyy mircei ep` 'dpWàéðúc ¨¨§©§¨
ung lk` lM iM' (eh ai zeny) gqtd bg iabl weqta xn`p ,`ziixaa¦¨Ÿ¥¨¥

l`xUIn `edd WtPd dzxkpeìBëé ,'éòáMä íBé ãòå ïLàøä íBiî §¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥¦¨¦Ÿ§©©§¦¦¨
d mFIn' dxeza xen`dy xnel ziid'ïBLàøixg`n epiid [oqipa e"h] ¦¨¦

,oey`xd meidììëa ïBLàø àìåxeqi` llka oey`xd meid oi`e - §Ÿ¦¦§¨
d mFi cr' xn`py dn oke ,ung zlik`'éòéáLmcew epiid [oqipa `"k] ©©§¦¦

iriayd meidììëa éòéáL àìå,xeqi`d llka iriayd meid oi` - §Ÿ§¦¦¦§¨
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iyily ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíéýìû íçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À

ìt õøà Cøcíéýìû øîà | ék àeä áBø÷ ék íézL ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À
:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa írä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨

çéóeñ-íé øaãnä Cøc írä-úà | íéýìû áqiå©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçåèéçwiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬

réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör-úà äLî¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåëúkqî eòñiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiåàëíäéðôì Cìä ýåýéå ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìáëãenr Léîé-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðräô(éåì) ¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNéïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´
:íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiäâøîàå ©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³

íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−
:øaãnäãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå ©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼

éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:ïë-eNriå ýåýé(ìàøùé)äçøá ék íéøöî Cìîì ãbiå §Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−

eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì Côäiå írä̈®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ
:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNr úàf-äî©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«

å:Bnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåæ-LL çwiå ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«
ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî:Blk-ìr íL ¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«

çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן(ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

:ïôö ìra éðôì úøéçäéeàNiå áéø÷ä äòøôe ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
:ýåýé-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«

àéìà eøîàiåíéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî- ©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäìáéeðøac øLà øácä äæ-àìä §«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§
éìà-úà äãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
âéeàøe eávéúä eàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ

øLà ék íBiä íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãrãé:ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýéô ©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל ¯Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆«ְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין

,éðù
éùéìùåèøac éìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬

:eòqéå ìàøNé-éða-ìàæèEhî-úà íøä äzàå ¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À
ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²

:äLaia íiä CBúaæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå §¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:åéLøôáe Baëøaçéýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®
:åéLøôáe Baëøa äòøôa éãákäaèéCàìî òqiå §¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−§¨«¨¨«©¦©º©§©´

íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéýìûä̈«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðrä ãenr òqiå:ëàáiå ©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî | ïéa¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàë| ýåýé CìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçìáëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
:íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«



iriaxקעו - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âëäòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëøãëø÷aä úøîLàa éäéå ¦§−¨«¨®̈¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤

ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈
:íéøöî äðçî úà íäiåäëåéúákøî ïôà úà øñiå ©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈

ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ékô ¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe Ì�ÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»

אֹו הּימין ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּכחֹותיו, ּבכל זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקו

נפׁש (טבע הּטבע מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹעד

לסּוג ּבטבעּה ׁשּנמׁשכת האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּבהמית

אמּתית והתמּסרּות התּבּטלּות ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָעבֹודה

ּבׁשני היא העבֹודה ּכאׁשר – ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהּקּב"ה,

הפּכּיים. ְִִִַָקּוים

éòéáøåë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©
-ìrå Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©

:åéLøtæëíiä áLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈
ørðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯

íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé:çëeqëéå íénä eáLiå §Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«©¨ª´©©À¦©§©³
äòøt ìéç ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úàíéàaä ¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬
:ãçà-ãr íäa øàLð-àì íia íäéøçàèëéðáe ©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯

íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìûøNé¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
:íìàîOîe íðéîéî äîçìíBia ýåýé òLBiå Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬

ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé-úà àeää©²¤¦§¨¥−¦©´¦§®̈¦©©³§¦§¨¥Æ
:íiä úôN-ìr úî íéøöî-úààììûøNé àøiå ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹

eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä ãiä-úà¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬
:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íräô ¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«

åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáúøîæå éfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³§¦§¨Æ
éáà éýìû eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé̈½©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½¡Ÿ¥¬¨¦−

:eäðîîøàåâ:BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé ©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
ãìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©®̈¦§©¬¨«¦−̈

:óeñ-íéá eòaèäúìBöîá eãøé eîéñëé úîäz ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ
:ïáà-Bîkåðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eýåýé E §¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−

:áéBà õrøzæðBàb áøáeéî÷ ñøäz EçlLz E ¦§©¬¥«§¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ

ðøç:Lwk Bîìëàé Eçétà çeøáeíéî eîørð E £´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦
:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávðèøîà ¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬

éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´©§¦½
:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøàéBîqk Eçeøá zôLð ¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´

:íéøécà íéîa úøôBòk eììö íéàéäëîë-éî ®̈¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨
úläú àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬§¦−Ÿ

:àìô äNòáéðéîé úéèð:õøà Bîrìáz Eâéúéçð ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤¨¦¬¨
:ELã÷ äåð-ìà Efrá zìäð zìàb eæ-ír Ecñçá§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬¨§¤«

ãéìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénr eòîL:úLåèæà ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³
eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ

:ïrðë éáLé ìkæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz −Ÿ«§¥¬§¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
øáré-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨®̈¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ

÷ eæ-ír:úéðæéïBëî Eúìçð øäa Bîrhúå Bîàáz ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯
ìéãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL:E §¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«
çé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéäòøt ñeñ àá ék §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´¨Á¸©§¹Ÿ

éî-úà íäìr ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´
:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiäô ©®̈§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«

ëózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

àëñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïrzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬
:íiá äîø BáëøåñáëìàøNé-úà äLî òqiå §«Ÿ§−¨¨¬©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiîíéîé-úL ¦©½©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²
:íéî eàöî-àìå øaãnaâëeìëé àìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À

ìdîL-àø÷ ïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈
:äøîãë:äzLp-äî øîàl äLî-ìr írä eðliå ¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

äëýåýé-ìà ÷röiå-ìà CìLiå õr ýåýé eäøBiå ©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqðåëýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íà øîàiå ¦¨«©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´
éýìûåéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra øLiäå E ¡Ÿ¤À§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈

ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk zøîLå§¨«©§−̈¨ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦
éìr íéNà-àì íéøöîá:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ §¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È e��Bk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּבמעׂשה(כתובות ּכי צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ

"ידי ּכֹוננּו אדני מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹידיהם

ּומה הּוא". צּדיקים ידי מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ(ׁשּתי

"ּכֹוננּו צּדיקים,EÈ„Èּׁשּכתּוב "מעׂשה מקּבצת: הּׁשיטה מתרץ - " ְֶָ»∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

iyy ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק לבאר: ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקרי

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ידיו מעׂשה ולכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמציאּות,

éùéîçæëíéî úðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèàìàøNé-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ááéúëåðéìéåéø÷äLî-ìr ìûøNé-éða úãr-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬
:øaãna ïøäà-ìråâìàøNé éða íäìà eøîàiå §©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À

eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ
íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìr©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³
äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúàŸ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−

:árøañãøéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬
íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî íçì íëì̈¤²¤−¤¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´

àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì BîBéa:ääéäå §½§©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ
äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½

:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìråïøäàå äLî øîàiå ©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ
àéöBä ýåýé ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬

:íéøöî õøàî íëúàæãBák-úà íúéàøe ø÷áe ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´
ék äî eðçðå ýåýé-ìr íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

áéúëåðåìúéø÷:eðéìr eðélúçúúa äLî øîàiå ©¦−¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´
raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøra íëì ýåýé§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©
íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé rîLa¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−
:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äî eðçðå åéìr̈¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

èéða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

ééäéåeðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk ©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ

ּבׁשעה רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבנסח הארץ מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּירד

הארץ מן לחם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתקן

הּׁשמים; מן לחם – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

וכּמבאר הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם

הּוא . . ׁשהּׁשפע ׁשּמאמין יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ש"ּבעסקֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסידּות,

הרּבי ּדברי וידּועים הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכׁשארי

הּמן. הׁשּפעת ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָמהר"ׁש,

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáé-úà ézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦¤
íéaørä ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ

k ízrãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàzéðà é «Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§®̈¤¦«©§¤¾¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýéâéñëzå åìOä ìrzå áørá éäéå §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−

áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−
:äðçnìãéøaãnä éðt-ìr äpäå ìhä úáëL ìrzå ©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ

:õøàä-ìr øôkk ÷c ñtñçî ÷cåè-éðá eàøiå ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤©¦§´§¥«
eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìûøNé¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−
ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯

:äìëàì íëì ýåýéæèýåýé äeö øLà øácä äæ §Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî eè÷ì¦§´¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ

:eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôðæéïë-eNriå ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éðaçéecîiå §¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáøéñçä àì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®
:eè÷ì Bìëà-éôì LéàèéLéà íäìà äLî øîàiå ¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìàëäLî-ìà eòîL-àìå ©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ¨«§´¤¤À
Làáiå íérìBz íøiå ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®

:äLî íäìr óö÷iåàëø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤
:ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk LéàáëíBia | éäéå ¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«©§¦´©´

eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ
ä éàéNð-ìk:äLîì eãébiå äãrâëíäìà øîàiå ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤À

ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeäµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−
eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî̈®̈¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå Léàáääëeäìëà äLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´

eäàöîú àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ¦§¨ª−
:äãOaåëúaL éréáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈

:Ba-äéäé àìæëírä-ïî eàöé éréáMä íBia éäéå ¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈
:eàöî àìå è÷ììñçëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®
ì ízðàî äðà-ãr:éúøBúå éúåöî øîLèëeàø ©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«§À

íBia íëì ïúð àeä ïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬¨¤²©¬



קעז iyy ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק לבאר: ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקרי

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ידיו מעׂשה ולכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמציאּות,

éùéîçæëíéî úðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèàìàøNé-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ááéúëåðéìéåéø÷äLî-ìr ìûøNé-éða úãr-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬
:øaãna ïøäà-ìråâìàøNé éða íäìà eøîàiå §©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À

eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ
íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìr©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³
äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúàŸ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−

:árøañãøéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬
íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî íçì íëì̈¤²¤−¤¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´

àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì BîBéa:ääéäå §½§©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ
äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½

:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìråïøäàå äLî øîàiå ©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ
àéöBä ýåýé ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬

:íéøöî õøàî íëúàæãBák-úà íúéàøe ø÷áe ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´
ék äî eðçðå ýåýé-ìr íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

áéúëåðåìúéø÷:eðéìr eðélúçúúa äLî øîàiå ©¦−¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´
raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøra íëì ýåýé§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©
íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé rîLa¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−
:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äî eðçðå åéìr̈¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

èéða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

ééäéåeðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk ©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ

ּבׁשעה רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבנסח הארץ מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּירד

הארץ מן לחם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתקן

הּׁשמים; מן לחם – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

וכּמבאר הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם

הּוא . . ׁשהּׁשפע ׁשּמאמין יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ש"ּבעסקֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסידּות,

הרּבי ּדברי וידּועים הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכׁשארי

הּמן. הׁשּפעת ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָמהר"ׁש,
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˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙� '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»

רּבי קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, ולּמּוד(זח"ג . ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ׁשּמׁשיח ּבחסידּות וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּפנימּיּות

ּבּזהר הרגיל (ולׁשֹון ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹילּמד

ּתאֿ ּתאÈÊÁֿהּוא לא ,ÚÓLּב'לּקּוטי הראׁשֹון הּמאמר והּנה, .( ָ¬ƒָֹ¿«ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּכאן, יׁש רמז הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹורה'

הּלּמּוד ּביֹותר מדּגׁש ּבחסידּות ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּבפנימּיּות

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ְְְְְִִִֶֶַַַָּבדר
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íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦
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ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

רפיֹון יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות מנת על הּוא הּתֹורה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

ּתבֹות (ראׁשי יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה LÈּבלּמּוד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ≈

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈMLהעצה הּתֹורה. קדּׁשת את ּומקרר ( ƒƒƒƒ«»ְְֵֵֶַַָָָָֻ

– היא לכÌÈL�‡ e�Ï ¯Áa,מׁשה ׁשל ואתּפׁשטּותא מׁשה, אנׁשי , ְִָ¿«»¬»ƒְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ÏÓÚa˜ראׁשי ÌÁl‰ ‡ˆÂלׁשֹון – ְְְִֵֵֵֶַָָָָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל נצחית היא הּתֹורה ּכי ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָיחיד,

øéèôîãéøôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
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תחילת ליל שלישי, ז' שבט



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - שירה בערים שונות בעולם  קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:326:288:398:379:119:1010:0510:0517:1617:2117:4117:4617:0017:55באר שבע )ח(

6:346:308:398:389:119:1010:0510:0517:1217:1817:3817:4316:4717:53חיפה )ח(

6:296:268:388:369:099:0710:0310:0317:1517:2017:4017:4516:3917:53ירושלים )ח(

6:346:318:408:389:129:1110:0610:0617:1417:1917:3917:4416:5817:55תל אביב )ח(

7:237:159:129:089:439:4010:3210:3016:5217:0217:2417:3316:4217:47אוסטריה וינה )ח(

6:266:339:259:299:5710:0111:0911:1220:4020:3421:0821:0220:1721:14אוסטרליה מלבורן )ק(

7:227:159:129:099:449:4110:3310:3116:5817:0717:2917:3716:4817:41אוקראינה אודסה )ח( 

6:576:508:468:429:189:1410:0610:0416:2616:3616:5817:0716:1617:11אוקראינה דונייצק )ח(

7:107:038:588:549:309:2610:1710:1516:3616:4517:0817:1716:2617:21אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:427:349:269:229:589:5510:4510:4316:5517:0517:2817:3716:4517:41אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:347:269:199:159:519:4710:3810:3516:4816:5817:2117:3116:3817:35אוקראינה קייב )ח(

7:457:389:379:3410:0910:0610:5810:5617:2817:3617:5818:0617:1718:20איטליה מילאנו )ח(

6:156:168:498:509:199:2010:2210:2318:3918:3919:0019:0118:2119:05אקוואדור קיטו )ח(

6:086:149:029:069:359:3810:4510:4820:0520:0020:3120:2619:4320:39ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:416:499:479:5110:1710:2111:3111:3421:1421:0821:4421:3720:5121:41ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:147:099:129:109:459:4310:3610:3517:2517:3217:5317:5917:1318:03ארה״ב בולטימור )ח(

7:057:009:039:019:359:3310:2710:2517:1317:2017:4117:4817:0117:59ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:067:019:049:019:369:3310:2710:2617:1217:2017:4017:4717:0017:59ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:457:399:429:3910:1310:1111:0411:0317:4617:5418:1418:2217:3418:33ארה״ב דטרויט )ח(

7:107:079:189:179:509:4910:4510:4417:5918:0418:2418:2817:4518:38ארה״ב היוסטן )ח(

6:486:448:538:529:259:2410:1910:1817:2417:3017:5017:5517:1118:05ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:047:019:149:139:479:4610:4210:4218:0418:0918:2818:3217:5018:42ארה״ב מיאמי )ח(

7:046:589:008:579:329:3010:2310:2217:0617:1317:3417:4116:5417:54ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:016:558:598:579:319:2810:2210:2017:0617:1417:3417:4216:5417:52ארה״ב שיקאגו )ח(

6:106:138:578:599:269:2810:3210:3419:2119:1919:4419:4219:0219:46בוליביה לה פאס )ח(

8:238:1410:0510:0010:3710:3311:2311:2117:2817:3918:0218:1217:1918:29בלגיה אנטוורפן )ח(

8:208:1210:0410:0010:3610:3211:2311:2017:3117:4218:0518:1517:2218:30בלגיה בריסל )ח(

7:497:389:259:209:579:5210:4110:3816:3016:4217:0717:1816:2217:22בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:386:429:259:289:579:5911:0411:0620:0119:5820:2420:2219:4120:29ברזיל ס.פאולו )ק(

6:256:299:129:159:439:4610:5110:5319:4619:4420:1020:0719:2620:14ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:407:319:239:199:559:5110:4110:3916:4716:5817:2117:3116:3817:47בריטניה לונדון )ח(

7:567:469:359:3110:0710:0310:5210:4916:4817:0017:2417:3516:4017:52בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:517:419:319:2710:039:5910:4910:4616:4917:0017:2417:3416:4017:38גרמניה ברלין )ח(

8:007:519:469:4210:1710:1311:0411:0217:1717:2817:5018:0017:0818:04גרמניה פרנקפורט )ח(

5:325:378:248:278:558:5710:1010:1119:0919:0619:3319:3018:4819:34דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:127:109:279:2610:009:5910:5710:5718:3218:3518:5518:5818:1719:02הודו בומביי )ח(

7:057:049:239:229:549:5410:5210:5218:3018:3318:5318:5618:1519:00הודו פונה )ח(
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7:157:109:129:109:449:4210:3510:3417:1917:2717:4717:5417:0717:58טורקיה איסטנבול )ח(
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7:347:279:289:2610:009:5710:5010:4917:2817:3617:5718:0517:1718:17קנדה טורונטו )ח(

7:167:099:089:059:409:3610:2910:2716:5917:0817:2917:3816:4817:51קנדה מונטריאול )ח(

6:466:418:478:459:209:1810:1310:1217:1117:1817:3717:4316:5917:47קפריסין לרנקה )ח(

9:249:1311:0110:5611:3111:2612:1512:1218:0118:1418:3918:5117:5419:08רוסיה מוסקבה )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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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